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I. Introdução
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa
realizada junto aos museus do Instituto Brasileiro de Museus para o mapeamento
do grau de maturidade tecnológica dessas instituições.
Para isso, primeiramente estão apontados os caminhos metodológicos
percorridos para a estruturação das dimensões e variáveis do instrumento
diagnóstico, primeiro passo para a consolidação de uma matriz analítica da
maturidade tecnológica dos museus. Para cada dimensão e variáveis foi
elaborado um conjunto de perguntas diagnósticas que foi posteriormente
aplicado junto aos museus participantes. Em seguida, são apresentados e
justificados os níveis de maturidade estabelecidos para os museus.
No segundo item são apresentados os resultados da investigação,
analisados por museu investigado, a partir de cada uma das dimensões
avaliativas. Por fim, os anexos trazem os instrumentos desenvolvidos para a
investigação.
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II. Metodologia de pesquisa
2.1. Construção de indicadores de maturidade tecnológica no
âmbito do projeto Plataforma Acervo
A partir de 2014, iniciam-se tratativas entre a equipe de desenvolvedores
de tecnologia da informação da UFG, o Ministério da Cultura (Minc) e o Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram) para o desenvolvimento de uma rede interoperável
de repositórios digitais para o cenário cultural brasileiro. A criação de repositórios
digitais de acervos culturais já é uma realidade em diferentes partes do mundo
(MARTINS et al., 2017). Entretanto, tanto por questões técnicas, políticas e
institucionais, o Brasil ainda não conta com uma política de preservação digital
de acervos culturais via repositórios digitais.
De acordo com o Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação, um
repositório digital é definido como um meio para armazenar, gerenciar e
preservar conteúdos informacionais no formato eletrônico. Os repositórios são,
então, coleções de objetos digitais (imagens, documentos, música, etc.,
digitalizados), organizados e disponibilizados, via Internet, ao longo do tempo
(MARTINS et al., 2017). Aspectos como a garantia da preservação e a
possibilidade de utilização de compartilhamento de metadados por meio de
protocolos também fazem parte da definição de um repositório digital.
O software Tainacan, fruto da parceria entre uma equipe de
desenvolvedores da UFG, o Minc e o Ibram, foi criado com o objetivo de se tornar
uma referência técnica para o desenvolvimento de uma política de acervos
digitais para o Brasil (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2015). Como parte desse
processo, em 2016 o Tainacan passou a ser utilizado pelo Instituto Brasileiro de
Museus como repositório digital para os acervos dos seus museus.
É nesse contexto que se estruturou a presente investigação, que busca
validar um indicador para a aferição do grau de maturidade tecnológica dos
museus nacionais. Para isso, são estabelecidas sete dimensões analíticas, cada
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qual composta de diferentes variáveis. O objetivo é levantar e conhecer o estado
atual sobre os recursos existentes e os processos já instituídos nas instituições
museais no âmbito da gestão documental, digitalização e comunicação digital de
acervos. Posteriormente, espera-se que os dados coletados nesse diagnóstico,
possa constituir-se enquanto um indicador de maturidade tecnológica dos
museus.
É importante ressaltar que, no nível da elaboração das políticas públicas,
a construção de indicadores e metodologias de avaliação e monitoramento para
a área cultural no Brasil, ainda é um desafio (SILVA, RAMOS, 2018). É patente
a importância da existência de indicadores como instrumento de gestão,
apoiando a tomada de decisões subsidiadas e a permitindo a avaliação dos
impactos das ações executadas (BONET I AGUSTÍ, 2004). Além disso, os
indicadores se constituem como uma importante possibilidade de transparência
e controle das políticas públicas, tanto por seus agentes, quanto pela sociedade
em geral, na medida em que proporcionam informações úteis sobre a situação
em foco, e seu processo de implantação e execução (JANUZZI, 2009).
No caso de museus e instituições culturais, essa ausência se faz sentir de
forma ainda mais premente. Apesar da existência de algumas tentativas de
organização de dados de forma periódica, ainda não é possível afirmar a
existência de séries diagnósticas permanentes, sistemáticas e consistentes
sobre o universo dos museus no Brasil. Muitas vezes, o que se pode contar para
compreender, tanto a situação contextual, quanto para avaliar os impactos
dessas instituições na sociedade, são dados coletados em pesquisas geradas
para fins mais amplos (ver Apêndice 1 deste relatório). No caso do uso das
tecnologias da informação (TIC), essa problemática se apresenta ainda mais
agravada, na medida em que não existem informações a respeito de aspectos
técnicos, humanos e de infraestrutura tecnológica das instituições museais.
Considera-se, nesse contexto, que a construção de parâmetros consistentes de
maturidade tecnológica para museus pode ter um papel indutor na melhoria,
tanto da própria geração de dados, quanto no avanço e qualificação do uso das
TIC nos museus. A realização de diagnósticos consistentes são importante
subsídio para a formulação de planos, políticas e programas, servindo de
referência na verificação dos impactos das políticas públicas.
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2.2. Construção do instrumento
Para a consolidação de parâmetros de maturidade tecnológica para
museu foram inicialmente propostas sete dimensões diagnósticas. São elas:
caracterização da instituição, gestão da informação, recursos humanos,
infraestrutura de TI, mídia e comunicação, gestão institucional e governança.
Espera-se com essas dimensões mapear, tanto a diversidade da realidade
institucional dos museus nacionais – que abarca, somente na esfera federal,
tipologias, frequência de público e quantidade de acervos diversos – quanto os
muitos aspectos que podem compor um ecossistema digital de um museu
(PARRY e al., 2018).
Para cada dimensão foi proposto um conjunto de variáveis específica,
buscando evidenciar os diferentes aspectos do funcionamento e características
institucionais. A partir dessas variáveis, foram estabelecidas as perguntas
diagnósticas que posteriormente foram aplicadas nos museus. Para a descrição
das dimensões e variáveis, bem como das perguntas diagnósticas, ver o anexo
1 deste relatório.
Para a construção dos níveis de maturidade foram utilizadas as seguintes
referências bibliográficas:
● SECRETARIA DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cadastro
Estadual de Museus de São Paulo. Um instrumento de política pública
que estabelece padrões normativos para os museus paulistas. São Paulo:
SEC: UPPM: Sisem, 2016 – esse material, disponibilizado pela Secretaria
de Cultura do Estado de São Paulo, tem como objetivo criar um banco de
dados confiável sobre os museus estaduais, visando o estabelecimento
de políticas públicas para o setor. Para isso os museus devem ser
cadastrados na base e classificados a partir de quatro níveis de
aprimoramento.
● RESOURCE: THE COUNCIL FOR MUSEUMS, ARCHIVES AND
LIBRARIES. Parâmetros para a conservação de acervos. Roteiros
práticos. Volume 5. São Paulo: Edusp: Vitae, 2004. – Trazido para o Brasil
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pela Vitae, em parceria com a Resource, traz em formato de roteiro de
perguntas uma proposta de auto-avaliação de práticas e rotinas de
trabalho de museus ligadas a gestão e conservação de acervos. A
respostas se encaixam em três níveis distintos: básico, bom, ótimo, que
são usadas para avaliar e estabelecer estratégias para nove área de
atuação.
● ANNE, KIRK M., et al. Building Capacity for Digital Humanities: A
Framework for Institutional Planning. ECAR working group paper.
Louisville, CO: ECAR, May 31, 2017. – Criado para o desenvolvimento e
manutenção de programas de humanidades digitais em instituições
universitárias. Estabelece um diagnóstico a partir de três níveis de
desenvolvimento: estágio inicial, estabelecido e alta capacidade.
A partir dessas referências, da percepção do contexto museal nacional e das
necessidades técnicas para a implantação do Tainacan, foram estabelecidos
quatro níveis de maturidade tecnológica para os museus. Esses níveis permitem
a percepção, de forma relacional, das características constituintes de cada
instituição.
●

Nível 1 – museus com baixo nível de maturidade tecnológica e de
gestão de acervos.

Esses museus não contam com uma política de gestão e documentação
de acervos (físicos e digitais), e não possuem recursos humanos, físicos
e /ou financeiros para o desenvolvimento de ações nesse sentido.
●

Nível 2 – museus no estágio inicial de maturidade tecnológica e de
gestão de acervos.

Esses museus estão iniciando a estruturação de uma política de gestão e
documentação de acervos (físicos e digitais) e não contam com recursos
humanos, físicos e /ou financeiros para desenvolver plenamente suas
atividades.
●

Nível 3 – museus no nível intermediário de maturidade tecnológica e
de gestão de acervos.
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Esses museus têm políticas de gestão de acervos definidas (físicos e
digitais), mas ainda carecem de parte dos recursos humanos, físicos e /ou
financeiros para desenvolver plenamente suas atividades.
● Nível 4 – museus com nível alto de maturidade tecnológica e de gestão
de acervos.
Esses museus têm políticas de gestão de acervos definidas (físicos e
digitais), disponibilizando seus acervos de forma digitalizada para seus
públicos, e desenvolvendo plenamente as atividades relacionadas.
Posteriormente, sendo induzida uma política de acervos (físicos e digitais)
que promova esse desenvolvimento nos museus nacionais, pode-se pensar em
um nível 5 de maturidade, com instituições de alta performance na gestão de
acervos.
É importante ressaltar que para uma das dimensões diagnósticas foi
elaborado níveis de maturidade específicos (ver anexo 2 deste relatório). Ou
seja, existe um nível de maturidade dos museus no que se refere a cada uma
das dimensões analisadas: caracterização da instituição, gestão da informação,
recursos humanos, infraestrutura de TI, mídia e comunicação, gestão
institucional e governança. Portanto, para o cálculo do nível de maturidade de
cada museu, foi realizada a média do nível de maturidade das dimensões de
cada museu.

2.3. Coleta de dados
A coleta de dados juntos aos museus do Ibram aconteceu por meio de
entrevistas, orientados por um questionário semi-estruturado, baseado nas
dimensões e variáveis adotadas. Foram entrevistados os profissionais indicados
pelo Ibram como responsáveis pelo acervo institucional. As entrevistas foram
realizadas por telefone, no período de julho a agosto de 2018.
Das trinta instituições geridas pelo Instituto Brasileiro de Museus, 26
responderam à entrevista. São elas: Museu da Abolição (PE); Museu de
Arqueologia/ Socioambiental de Itaipu (RJ); Museu de Arte Religiosa e
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Tradicional (RJ); Museu de Arte Sacra de Paraty (RJ); Museu das Bandeiras
(GO); Museu Casa de Benjamin Constant (RJ); Museu Casa da Hera (RJ);
Museu Casa Histórica de Alcântara (MA); Museu Casa da Princesa (GO);
Museus Castro Maya – Chácara do Céu (RJ); Museus Castro Maya – Museu do
Açude; Museu do Diamante (MG); Museu Imperial (RJ); Museu da Inconfidência
(MG); Museu Lasar Segall (SP); Museu das Missões (RS); Museu Nacional de
Belas Artes (RJ); Museu do Ouro (MG); Museu Regional de Caeté (MG); Museu
Regional Casa dos Ottoni (MG); Museu Regional de São João del Rey (MG);
Museu da República (RJ); Museu Solar Monjardim (ES); Museu Victor Meirelles
(SC); Museu Villa-Lobos (RJ).
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III. Apresentação e análise dos dados por
museu
1. Museu da Abolição - Recife (PE)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 270 itens, compreendendo objetos
artísticos, etnológicos, históricos e religiosos. Possui também acervo arquivístico
(15 metros lineares), fotográficos e audiovisual, hemeroteca (3 metros lineares)
e biblioteca. Esses dados não são exatos.

-

Recebeu 8.771 visitantes em 2017. Realiza contagem de público utilizando livros
de assinaturas, ata de eventos e agendamento. Os dados de contagem de
público não são exatos.

-

O museu tem interesse em receber o Tainacan.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 1

Número anual de
visitantes

Nível 2

Interesse pelo Tainacan

Nível 3

Até 499 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação - acervo museológico
●

A gestão das informações sobre o acervo museológico não é consistente, não
dando segurança para a informação gerada. São utilizados múltiplos métodos
de gestão da informação: planilhas de Excel, fichas catalográficas em arquivos
Word e programa de Banco de Dados em Acces. Nenhum dos sistemas de
gestão têm as informações completas sobre os acervos.
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●

O sistema Banco de Dados em Acces se encontra atualmente inutilizado, por
problemas tecnológicos. Dessa forma, estão sendo usadas as fichas
catalográficas em Word e planilhas em Excel para a gestão e documentação dos
acervos museológicos.

●

A construção dos processos de gestão do acervo segue o padrão do IcomCIDOC (1995)1. A classificação dos objetos segue o Thesauros para acervos
museológicos.

●

Existem fotografias do acervo museológico para fins de documentação e
divulgação. Essas imagens estão em Jpeg e são armazenadas em um HD
externo, sob número de inventário da peça.

●

O Museu detém os direitos de imagem sobre as peças do acervo, seguindo
normativa do Ibram (normativa 01/2013)2. A propriedade do acervo é
regularizada.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado* e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

* Existem cerca de 25 peças aguardando entrada.

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

1

Disponível em:
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pd
fAcesso em 5 de agosto de 2018.
2

Dísponível em: http://museudarepublica.museus.gov.br/instrucao-normativa-ibram-01-2013/. Acesso
em 5 de agosto de 2018.
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Recursos humanos
●

O museu tem um total de 8 servidores. Atuação na gestão da informação: acervo
museológico: 2 servidores (museóloga) / acervo bibliográfico e arquivístico: 1
servidora (socióloga).

●

O museu conta com uma equipe pequena, que atua nas muitas frentes de ação
museológica. Tem uma museóloga responsável pela documentação e uma
socióloga responsável pelo arquivo e biblioteca. As decisões de gestão partem
das técnicas, que levam as demandas à diretoria. As decisões são pouco
hierarquizadas, já que a equipe é muito pequena. Não existe programa
sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento
dessas
ações.
As
ações
são
planejadas
institucionalmente. Entretanto, como os recursos humanos não são
suficientes, a comunicação entre as equipes não acontece de forma
eficiente, e os objetivos não são plenamente alcançados.

Infraestrutura TI
-

O Museu possui infraestrutura de TI precária. Apesar de todos os funcionários
terem computadores, os mesmos são antigos e apresentam problemas.
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-

A internet é de apenas 1 Mega, a ser distribuído em todas as máquinas. Tem
uma máquina de é utilizada como servidor de arquivos, da qual se faz backups
periódicos.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware

Nível de maturidade
Nível 2

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e back up da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura a às ações de gestão da informação.
Não existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de
gestão da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museudaabolicao.museus.gov.br/), que além
das informações institucionais, é usado para a divulgação de eventos. Não usa
o site para o provimento do acesso on line dos acervos. Foi identificado,
posteriormente à entrevista, a iniciativa repatriação dos acervos afros, em
parceria

com

o

CCSP

e

o

Museu

Afrodigital

(http://www.museuafrodigital.com.br/paginazero/):
http://www.museuafrodigital.com.br/repatriacaodigital/index.html
-

Possui

conta

em

redes

sociais:

(https://www.facebook.com/MuseuAbolicao/),

Facebbok
Twitter

(https://twitter.com/museudaabolicao?lang=en) e Instagram (não foi possível
localizar a conta), usadas para divulgação dos eventos realizados.
-

Não possui equipe específica de comunicação. O trabalho de atualização dos
conteúdos, que acontece com bastante frequência, é realizado pela direção do
museu e por um estagiário de comunicação.
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Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu possui Plano Museológico atualizado (2018), mas o mesmo não se
encontra disponibilizado para consulta no site institucional. Não possui programa
específico para preservação de acervos digitais. O PM serve de base para o
desenvolvimento das ações institucionais.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 3

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais. As ações desenvolvidas são parcialmente pautadas por
esses documentos. São realizados planejamentos baseados nesses
documentos, mas que nem sempre são realizados e avaliados em sua
totalidade.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
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-

Existem manuais e normas de procedimento que são conhecidos pelos
funcionários da instituição.

-

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.
Entretanto, foi verificada parceria com o Centro Cultural São Paulo no âmbito do
projeto

de

repatriação

digital

do

acervo

afro

pernambucano:

http://www.museuafrodigital.com.br/repatriacaodigital/
-

O financiamento das ações se dá pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 4
Os processos de uso e partilhamento de responsabilidades sobre a gestão da
informação no museu são institucionalizados e todos os envolvidos têm clareza de
suas funções

Parceiros

Nível 3

externos -

As parcerias externas acontecem de forma parcialmente institucionalizada. Os
parceiros são reconhecidos pela direção do museu como interlocutores; os
processos de gestão e comunicação dos acervos têm um planejamento mínimo,
mas ainda acontecem de forma episódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

2. Museu de Arqueologia/Socioambiental de Itaipu - Niterói
(RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 1.800 itens, compreendendo objetos
arqueológicos (por volta de 1.200 itens), comunitários (16 itens), fotografias (478
itens) e vídeos (40 itens). Essa contagem não é exata.
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-

Recebeu 7.370 visitantes em 2017. Realiza contagem de público utilizando
instrumentos quantitativos e qualitativos. A contagem realizada é bastante
apurada e levanta dados acerca do perfil dos visitantes (sexo, profissão,
procedência, etc).
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 2

Interesse pelo
Tainacan

Nível 4

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano

Museus que já estão realizando a migração dos acervos para o Tainacan

Gestão da informação
-

A equipe do Museu desenvolveu um processo de inventário participativo, com a
comunidade local, que representou um salto positivo em termos de estruturação
da gestão da informação no Museu. Atualmente o conteúdo desse inventário,
bem como do inventário de peças arqueológicas, foi migrado para o Tainacan e
encontra-se disponível em http://museudeitaipu.museus.gov.br/.

-

Não utiliza padrão de metadados. Utiliza o Thesauros para a classificação dos
acervos.

-

A gestão documental do acervo foi estabelecida a partir dos parâmetros
estabelecidos pelo bram para normas de inventário (Resolução normativa nº 02,
de 29 de agosto de 2014). Nesse sentido, a documentação museológica abrange
apenas os aspectos básicos de descrição para identificação do bem cultural. O
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mesmo processo foi aplicado para os vídeos e fotografias. Não ficou claro se o
processo documental abrange todas as etapas de gestão do acervo.
-

O acervo do Museu está em processo, quase completo, de digitalização. Não
existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado* e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

* O processo de inventário participativo encontra-se em andamento.

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 6 servidores. Atuação na gestão da informação: 2 servidores
(historiadora

e

museóloga).

Responsável

pelo

acervo

museológico

e

catalogação: museóloga.
-

A equipe é muito pequena e todas as ações são desenvolvidas de forma coletiva.
A museóloga não tem domínio na área de documentação museológica. Os
técnicos

desempenham

múltiplas

tarefas

(documentação,

conservação

preventiva, comunicação, educação, etc.). A liderança dos processos de gestão
da informação é das servidoras técnica e as ações são planejadas e ocorrem
conforme o interesse/demandas colocados pelas técnicas.
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Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento
dessas
ações.
As
ações
são
planejadas
institucionalmente. Entretanto, como os recursos humanos não são
suficientes, a comunicação entre as equipes não acontece de forma
eficiente, e os objetivos não são plenamente alcançados.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura de TI precária. Apesar de todos os funcionários
terem computadores, os mesmos são antigos e apresentam problemas. Apenas
duas máquinas são novas. Não existe máquina dedicada a gestão da
informação/acervos.

-

A internet é de apenas 1 Mega, a ser distribuído em todas as máquinas. A
internet é a rádio.

-

Não possui servidores. O backup dos arquivos é feito em HD externo. Os dados
do Tainacan estão atualmente no servidor da UFG.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2

Servidor

Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
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Conexão com a internet
(existência e qualidade)

número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museudeitaipu.museus.gov.br/), que foi
desenvolvido a partir do Tainacan. O site dá acesso aos acervos digitalizados no
repositório

Tainacan

(http://museudeitaipu.museus.gov.br/colecao/tainacan-

colecoes/). Também é usado para acesso às informações institucionais.
-

Possui

conta

em

redes

sociais:

Facebbok

(https://www.facebook.com/mai.ibram/), usadas para divulgação dos eventos
realizados.
-

Não possui equipe específica de comunicação. O trabalho de atualização dos
conteúdos não tem um planejamento e todos os funcionários acabam

envolvidos nessa tarefa, que não acontece de forma regular.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.
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Gestão institucional
-

O museu possui Plano Museológico, mas está desatualizado. Pretendem,
durante o processo de atualização, redigir um programa de acervos digitais.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existem manuais e normas de procedimento sistematizados, relativos às
ações de gestão da informação. Os procedimentos existentes são conhecidos
apenas das duas funcionárias responsáveis pelos acervos.

-

Tem uma atuação muito forte com a comunidade do entorno. Desenvolvem
parcerias com universidades (UFG, UFRJ, UFF, UERJ) e organizações sociais.
Participam do conselho de duas unidades de conservação (Parque Estadual da
Tiririca e Reserva Extrativista de Itaipu). Trabalham em parceria com diversas
associação de moradores locais, OSCs em geral, pontos de cultura, etc.
Pretendem envolver esses parceiros na redação do novo Plano Museológico.

-

Participam de editais e leis de fomento sempre que possível, com objetivo de
captação de recursos externos ao Ibram. O próprio projeto Tainacan foi
desenvolvido graças a uma emenda parlamentar.

Governança

Nível de maturidade
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Transparência

Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 4

externos -

As parcerias externas são institucionalizadas e previamente planejadas. Os
funcionários e a direção estão cientes da parceria e os parceiros são interlocutores
reconhecidos. As ações acontecem de forma periódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 4
das ações de
gestão da

Existem financiamentos consistentes, que cobrem todas as necessidades das
ações de gestão da informação. Existe captação regular de recursos em fontes
externas, como editais e leis de fomento.

informação

3. Museu de Arte Religiosa e Tradicional - Cabo Frio (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 236 itens, compreendendo objetos
artísticos, históricos e religiosos. Possui também acervo arquivístico e biblioteca,
sem interesse histórico. Esses dados são exatos.

-

Recebeu 8.974 visitantes em 2017. Realiza contagem de público utilizando livro
de assinaturas. Os eventos não são contabilizados. Os dados de contagem de
público não são exatos.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 1

Número anual de
visitantes

Nível 2

Até 499 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano
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Interesse pelo
Tainacan

Nível 2
Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não possuem
sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O acervo de interesse é o museológico. A documentação está organizada
(inventário), mas as fichas, recém confeccionadas pela museóloga, ainda estão
sendo preenchidas. A museóloga não é especialista em gestão de acervos e
documentação museológica. Não possui sistema informatizado de gestão de
acervos.

-

Não utiliza padrão de metadados. Utiliza o Thesauros para a classificação dos
acervos.

-

Possui imagem documental digitalizada de todo o acervo (Jpeg). Não existem
pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado* e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante**. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos***.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos

* O inventário do Museu está atualizado.
** Não possui sistema informatizado.
*** Não possui pendências.
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-

Total de 9 servidores. Atuação na gestão da informação: acervo museológico: 1
servidor (museóloga) / acervo bibliográfico: 1 / Acervo arquivístico: 1 servidora.

-

A museóloga não tem domínio na área de gestão de acervos e documentação
museológica. As demandas partem dos técnicos. Não são realizados cursos de
formação, especialmente em documentação museológica.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento
dessas
ações.
As
ações
são
planejadas
institucionalmente. Entretanto, como os recursos humanos não são
suficientes, a comunicação entre as equipes não acontece de forma
eficiente, e os objetivos não são plenamente alcançados.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura de TI precária. Apesar de todos os funcionários
terem computadores, os mesmos são antigos e apresentam problemas. Apenas
duas máquinas são novas. Não existe máquina dedicada a gestão da
informação/acervos. Todos os computadores são multitarefas.

-

A internet é de apenas 2 Mega, a ser distribuído em todas as máquinas. A
internet é instável e insuficiente em termos de velocidade de carregamento.

-

Não possui servidores.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
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Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio.

-

Possui

conta

em

redes

sociais:

Facebook

perfil

(https://www.facebook.com/martibram/

e

fanpage
e

https://www.facebook.com/pg/martibram/posts/). São bastante ativos nas redes
sociais, utilizando-as para: divulgação, programação, visitas escolares,
parcerias, peça de acervo de destaque, campanhas com hashtags para
postagem de fotos, etc.
-

Não possui equipe específica de comunicação. O trabalho de atualização dos
conteúdos não tem um planejamento específico e todos os funcionários

acabam envolvidos nessa tarefa.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.
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Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Possuem um programa de gestão acervos, incorporado ao PM, que não
contempla um programa de acervos digitais.

-

O museu possui Plano Museológico, mas está desatualizado. Esse processo
está centralizado na direção.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

As informações acerca da gestão e documentação dos acervos estão
centralizadas na museóloga responsável. Não possuem manuais e/ou normas
técnicas sistematizadas para a gestão e documentação dos acervos, com
exceção do manual de preenchimento do inventário.

-

Não realizam parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.

Governança

Nível de maturidade
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Transparência

Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

4. Museu de Arte Sacra da Boa Morte - Goiás (GO)

Caracterização da instituição
-

Esse museu faz parte do complexo que abarca também o Museu das Bandeiras
e a Casa da Princesa. O Museu possui acervo museológico com cerca 7.400
itens, compreendendo objetos artísticos, históricos e religiosos. Possui também
acervo arquivístico e biblioteca. Esses dados não são exatos.

-

O Museu recebeu 12.528 visitantes em 2017. Não foram fornecidas informações
acerca dos métodos de contagem de público nesta instituição.

Nível de maturidade
Número de peças do
acervo

Nível 4
Mais de 5.000 itens no acervo
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Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A única informação possível de ser levantada junto a equipe do Museu foi a
existência de inventário de 99% do acervo.

Recursos humanos
-

Total de 1 servidor federal e 2 servidores cedidos do Estado.

-

O complexo de três museus, tem sede no Museu das Bandeiras. Atuação na
gestão da informação: 2 servidoras e um terceirizado, para os três museus.
Estão em processo de entrada de um novo diretor.

-

As decisões são horizontalizadas, e os técnicos se reúnem com a direção para
a decisão do que deve ser realizado. Não existe um coordenador da área
técnica.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.
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Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação e não são claros para as equipes

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura de TI precária, com apenas um computador
operante.

-

Não possui internet.

-

Não possui servidor.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Nível de maturidade
Nível 1
A infraestrutura de TI e precária ou inexistente. Os funcionários do
museu não possuem computadores funcionais e em número suficiente; a
internet não existe ou é muito lenta; não existe equipe de TI que dê
suporte ao funcionamento da infraestrutura a às ações de gestão da
informação. Não existe espaço dedicado para abrigar os recursos
tecnológicos de gestão da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio, nem perfil em redes sociais.

-

Existe uma responsável pela comunicação, que fica lotado no Museu das
Bandeiras.
Mídia e
comunicação

Nível de maturidade
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Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível 1
O museu não possui site, e-mail próprio e/ou conta em mídias sociais.
Também não possui nenhum tipo de disponibilização on line de seus
acervos.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Não possui programa de gestão acervos nem Plano Museológico.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 1

preservação de

As ações de gestão institucional não são organizadas mediante
planejamento prévio. O museu não possui plano museológico, nem
programa de difusão de acervos.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existem procedimentos sistematizados de gestão da informação.

-

Não realizam parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.
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Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

5. Museu de Arte Sacra de Paraty3 - Paraty (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 2.937 itens, compreendendo
objetos comunitários e religiosos. Possui também biblioteca. Esses dados são
exatos.

-

O Museu recebeu 30.544 visitantes em 2017. Não foram fornecidas informações
acerca dos métodos de contagem de público nesta instituição.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

3

Nível 3
De 999 a 4.999 itens no acervo

Não foi possível obter informações a respeito do Museu Forte Defensor Perpétuo, cuja direção é
conjunta ao Museu de Arte Sacra de Paraty.

32
Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

O levantamento não conseguiu determinar o interesse pelo Tainacan

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Gestão da informação
-

O museu apresenta problemas na gestão do acervo e documentação
museológica. Não existem fichas catalográficas de todos os objetos e os
números de inventário não são exatos. O museu tem um forte caráter
comunitário, com intensa participação da população que usa as imagens do
acervo nos seus rituais litúrgicos. As peças do acervo são emprestadas para
comunidade, e o controle de empréstimos e devoluções parece tomar grande
parte da força de trabalho do museu.

-

Não possui sistema informatizado de gestão de acervos.

-

Não utiliza padrão de metadados.

-

Possui imagem documental digitalizada de quase todo o acervo (Jpeg). As
imagens são utilizadas para controle de empréstimos e conservação.

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação
Inventário
Sistema de
documentação
●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da

Nível de maturidade
Nível 2
Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
informação. O museu não digitaliza seu acervo. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos.
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mídia digital
Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 5 servidores. Atuação na gestão da informação: 2 servidores (diretor e
o técnico em assuntos educacionais).

-

Tem necessidade de um museólogo especialista em gestão e documentação de
acervos para a criação de um sistema adequado de documentação museológica.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 1

Funcionários
que
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica

Os recursos humanos para o estabelecimento de processos de gestão da
informação no museu são escassos ou inexistentes.

Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura razoável, com 6 computadores operantes. A
internet é adequada e funciona bem.

-

Não possui servidor. O backup das informações é feito em HD externo.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
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Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio.

-

Possui conta em redes sociais: Facebok (https://www.facebook.com/Museu-deArte-Sacra-de-Paraty-451368908361525/) que usam para divulgação de
eventos e interação com a comunidade (que é bastante ativa junto ao museu).

-

Não possui equipe específica de comunicação. O trabalho de atualização dos
conteúdos não tem um planejamento específico e todos os funcionários

acabam envolvidos nessa tarefa.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.
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Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Possuem um programa de gestão acervos, incorporado ao PM, que não
contempla um programa de acervos digitais.

-

O museu possui Plano Museológico, mas está desatualizado (2008). Iniciaram
esse ano o processo de atualização.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existem procedimentos sistematizados de gestão da informação.

-

O museu tem caráter comunitário e conta com a intensa participação da
comunidade local, que utiliza o acervo para os cultos religiosos. Também
existem parcerias na realização de eventos, como a Flip e mesmo com a
prefeitura. Recebe contrapartidas de materiais para o museu.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.
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Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 3

externos -

As parcerias externas acontecem de forma parcialmente institucionalizada. Os
parceiros são reconhecidos pela direção do museu como interlocutores; os
processos de gestão e comunicação dos acervos têm um planejamento mínimo,
mas ainda acontecem de forma episódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

6. Museu das Bandeiras - Goiás (GO)

Caracterização da instituição
-

Esse museu faz parte do complexo que abarca também o Museu de Arte Sacra
da Boa Morte e a Casa da Princesa. O Museu possui acervo museológico com
cerca 2.000 itens, compreendendo objetos históricos e religiosos. Possui
também arquivo e biblioteca. Esses dados não são exatos.

-

O Museu recebeu 17.148 visitantes em 2017. Não foram fornecidas informações
acerca dos métodos de contagem de público nesta instituição.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3
De 999 a 4.999 itens no acervo

37
Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A única informação possível de ser levantada junto a equipe do Museu foi a
existência de inventário de 99% do acervo.

Recursos humanos
-

Total de 7 servidores.

-

Atuação na gestão da informação: 2 servidoras e um terceirizado, para os três
museus.

-

O complexo de três museus, tem sede no Museu das Bandeiras. O corpo técnico
(2 servidoras e 1 terceirizado), atua nos três museus. A pessoa que respondeu
o questionário é do administrativo e não sabia responder como funciona a
documentação museológica ou mesmo as tipologias de acervo. Estão em
processo de entrada de um novo diretor.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.
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Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação não são claros para as equipes

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura ruim, com 11 computadores já antigos. A internet
é ruim e oscila.

-

Não possui servidor.

-

Tem suporte de TI terceirizado.

Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O

museu

não

possui

site

próprio.

Possui

Facebook

(https://www.facebook.com/museudasbandeiras/), que é utilizado divulgação de
eventos do museu e o programa Peça do Mês (peça do acervo em destaque).
-

Existe uma responsável pela comunicação, que fica lotado no Museu das
Bandeiras.
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Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Possuem um programa de gestão acervos, incorporado ao PM, que não
contempla um programa de acervos digitais.

-

O museu possui Plano Museológico, mas está desatualizado.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
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-

Não existem procedimentos sistematizados de gestão da informação.

-

Não realizam parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

7. Museu Casa de Benjamin Constant - Rio de Janeiro (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu se caracteriza como um museu casa e possui acervo museológico com
985 objetos históricos. Possui também arquivo e biblioteca (em torno de 8 mil
itens). Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 13.200 visitantes em 2016. Realiza contagem de público
utilizando livro de assinaturas e contagem manual na portaria (contagem visual).
Os dados de contagem de público não são exatos.

-

Atualmente o Museu está fechado ao público. Está em reforma desde janeiro de
2017.
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Nível de maturidade
Número de peças do
acervo

Nível 2

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 3

De 500 a 999 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A equipe é pequena, mas bastante competente e a documentação do museu
está em dia. Construíram um banco de dados em Access para a gestão
documental do acervo arquivístico e museológico.

-

Usam o modelo de informação do Arquivo Noronha Santos. Não utilizam padrão
de metadados. Utilizam o Thesauros para a classificação do acervo.

-

Tem um banco de dados de imagem em papel e digitalizada (em CD-Rom e HD
externo), com 100% do acervo (Jpeg).

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 4

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
atualizado e sistema de documentação operante, com dados digitalizados. O
software de gestão da informação utilizado está operante. Detém os direitos
de imagens sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
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acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 9 servidores.

-

Atuação na gestão da informação: 3 servidores e 1 estagiário. Responsável pelo
acervo museológico, catalogação e banco de dados (desenvolvimento próprio,
em Acces): 2 servidores (arquivista e historiador).

-

O Museu não conta com museólogo. Entretanto, o arquivista e o historiador se
capacitaram, por interesse próprio, para atuação nessa área. Todo esse
processo acontece por demandas da equipe técnica: as necessidades são
apontadas e a partir disso, os projetos são elaborados para pedido de verbas em
instâncias superiores.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.
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Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento
dessas
ações.
As
ações
são
planejadas
institucionalmente. Entretanto, como os recursos humanos não são
suficientes, a comunicação entre as equipes não acontece de forma
eficiente, e os objetivos não são plenamente alcançados.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui boa estrutura de TI, com 10 computadores novos e operantes.
A internet é adequada e funciona bem (link de 2 Megas).

-

Tem um servidor que armazena as informações de acervo e administrativas e
HD externo para back up (e CD-ROM para armazenamento de bancos de
dados).

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 3

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O

museu

não

possui

site

próprio

e

sim

um

blog

(http://museubenjaminconstant.blogspot.com/), mas que não é constantemente
atualizado.
-

Possui

conta

em

redes

sociais:

Facebook

(https://www.facebook.com/MuseuCasaBenjaminConstant/) e Twitter (não foi
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localizada). As redes sociais são utilizadas para: divulgação e programação. Não
são constantemente atualizadas.

Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Possuem um programa de gestão acervos, incorporado ao PM, que não
contempla um programa de acervos digitais.

-

O museu possui Plano Museológico, mas está desatualizado. Está em processo
de atualização, no qual está sendo trabalhado um plano para digitalização de
acervos/documentos de grande formato.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
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Plano museológico

Governança
-

As informações de gestão e documentação de acervos se encontram disponíveis
para consulta no banco de dados. Estão em processo de sistematização de
manuais e normas de procedimento.

-

Tem parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos acervos
(Museu da República, Igreja Positivista, etc.).

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Participam eventualmente de
editais e/ou leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 4

externos -

As parcerias externas são institucionalizadas e previamente planejadas. Os
funcionários e a direção estão cientes da parceria e os parceiros são interlocutores
reconhecidos. As ações acontecem de forma periódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 3
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
grande parte das necessidades cotidianas. Existem funcionários suficientes
mantidos por esse financiamento. Existe captação episódica de recursos em fontes
externas, como editais e leis de fomento.

8. Museu Casa da Hera - Vassouras (RJ)

Caracterização da instituição
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-

O Museu se caracteriza como um museu casa e possui acervo museológico com
1.224 objetos históricos. Possui também arquivo e biblioteca, com possível
interesse histórico. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 13.017 visitantes em 2017. Realiza contagem de público
utilizando livro de assinaturas e contagem de público das ações educativas
(contagem visual). Os dados de contagem de público não são exatos.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A documentação é relativamente organizada, em fichas no Word. O
inventário é feito em planilha Excel.

-

Não utilizam padrão de metadados. Utilizam o Thesauros para a classificação
do acervo.

-

Tem imagens do acervo, feitas para documentação, organizadas a parte
das fichas documentais.

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

-

Tem necessidade de uma sistema informatizado de gestão da informação.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 2

Sistema de
documentação

Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
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●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Propriedade de acervo

informação. O museu não digitaliza seu acervo*. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos**.

* Tem imagens digitais para documentação.
** Tem propriedade de acervo regularizada.

Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 7 servidores. Atuação na gestão da informação: 2 servidores
(museóloga e historiadora).

-

As técnicas cuidam dos acervos museológico, bibliográfico e arquivístico. Além
da gestão da informação, elas cuidam das outras funções museais: exposições,
ação educativa, comunicação, etc., desempenhando múltiplas tarefas. As
decisões são pouco hierarquizadas, já que a equipe é muito pequena. Não existe
programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.
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Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui estrutura de TI ruim, com 6 computadores antigos. Os
computadores são multitarefas e não existem máquinas dedicadas a gestão da
informação.

-

A internet é a cabo e não funciona bem (link de 1 Mega).

-

Não tem servidor.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O

museu

não

possui

site

próprio

e

sim

um

blog

(https://casadahera.wordpress.com/), que é constantemente atualizado.
-

Possui

conta

em

redes

sociais:

(https://www.facebook.com/museu.dahera/)
(https://twitter.com/casadahera?lang=en).

Facebook

e
As

redes

sociais

Twitter
são
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utilizadas para: divulgação e programação, além de divulgação de imagens do
acervo.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Não possuem um programa de gestão acervos, nem um programa de acervos
digitais.

-

Não possui Plano Museológico em vigor. Está em processo de atualização um
PM de 2014.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico
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Governança
-

Não existem manuais e normas de procedimento sistematizados. O processo de
gestão e documentação dos acervos está centralizado nos técnicos
responsáveis.

-

Não tem parcerias para a gestão dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 2
As ações desenvolvidas para a gestão da informação acontecem
espontaneamente, de acordo com os interesses pessoais de cada funcionário. A
direção do museu não estabelece processos claros para o gerenciamento da
informação sobre os acervos do museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

9. Museu Casa Histórica de Alcântara - Alcântara (MA)

Caracterização da instituição
-

O Museu se caracteriza como um museu casa e possui acervo museológico com
2.077, compreendendo objetos artísticos e históricos. Possui também arquivo e
biblioteca. Esses dados são exatos.
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-

O Museu Casa Histórica de Alcântara recebeu 6.046 visitantes em 2017. Realiza
contagem de público utilizando livro de assinaturas. Os dados de contagem de
público não são exatos.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 2

Interesse pelo
Tainacan

Nível 3

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O processo de gestão e documentação do acervo está em atualização. O
museólogo atual está organizando e consolidando a documentação.

-

Existem quatro listas de inventário que estão sendo conferidas para
consolidação da documentação. O número de peças do acervo provém do
inventário mais recente, realizado pelo museólogo anterior.

-

Existe um conjunto de fichas, no modelo Iphan, mas que contempla apenas 900
itens do acervo.

-

O museólogo atual construiu um banco de dados em Access e está inserindo o
acervo. O banco, quando completo, fará a gestão e documentação do acervo
museológico.

-

Para construir o banco foram usados como modelos: o modelo Iphan (Inventário
Nacional dos Bens Móveis e Integrados – INBMI), Spectrum, manual de
catalogação do Instituto Português de Museus e o manual do Donato (Simba).
Não utiliza padrão de metadados específico.

-

Tem imagens de parte do acervo, feitas para documentação, de forma não
profissional. As imagens em baixa resolução estão armazenadas no Access e
as imagens em alta estão armazenadas a parte.
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-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
digitalizados. O software de gestão da informação utilizado está
parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens sobre os
acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 5 servidores. Atuação na gestão da informação: 1 (museólogo,
especialista em gestão do acervo e documentação museológica).

-

O museólogo responsável é especialista em gestão do acervo e documentação
museológica. Foi quem criou o sistema de gestão do Museu da Abolição e agora
fez o mesmo no Museu de Alcântara (banco de dados em Access). Está nesse
momento inserindo os dados na base. As ações são estabelecidas conforme as
necessidades apontadas pelo museólogo.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3
Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
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Funcionários que atuam atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
na
gestão
da Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui estrutura de TI ruim, com 4 computadores antigos. Os
computadores são multitarefas e não existem máquinas dedicadas a gestão da
informação. Apenas um dos computadores tem conexão com a internet.

-

A internet é a cabo e não funciona bem (link de 1 Mega).

-

Não tem servidor.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Nível de maturidade
Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.
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Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio.

-

Possui

conta

em

redes

sociais:

Facebook

(https://www.facebook.com/museudealcantara/). As redes sociais são utilizadas
para: divulgação e programação e são atualizadas. Não são utilizadas para a
divulgação do acervo.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Não possuem um programa de gestão acervos, nem um programa de acervos
digitais.

-

Não possui Plano Museológico atualizado (o de 2017 está em trâmite para
aprovação do Ibram).

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou

acervos digitais
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Programa de difusão

os mesmos se encontram desatualizados.

de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existem manuais e normas de procedimento sistematizados. O processo de
gestão e documentação dos acervos está centralizado no técnico responsável,
que treina os demais funcionários do museu para o uso do banco de dados.

-

Não tem parcerias para a gestão dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 2
As ações desenvolvidas para a gestão da informação acontecem
espontâneamente, de acordo com os interesses pessoais de cada funcionário. A
direção do museu não estabelece processos claros para o gerenciamento da
informação sobre os acervos do museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

10.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Casa da Princesa - Pilar de Goiás (GO)
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Caracterização da instituição
-

Esse museu faz parte do complexo que abarca também o Museu de Arte Sacra
da Boa Morte e o Museu das Bandeiras. O Museu possui acervo museológico
com cerca 907 itens, compreendendo objetos históricos. Esses dados não são
exatos.

-

O Museu recebeu 496 visitantes em 2017. Não foram fornecidas informações
acerca dos métodos de contagem de público nesta instituição.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 2

Número anual de
visitantes

Nível 1

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 500 a 999 itens no acervo

Até 2.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A única informação possível de ser levantada junto a equipe do Museu foi a
existência de inventário de 99% do acervo.

Recursos humanos
-

O local não conta com servidores, apenas terceirizados de limpeza e vigilância.

-

Atuação na gestão da informação: 2 servidoras e um terceirizado, para os três
museus.

-

O complexo de três museus, tem sede no Museu das Bandeiras. O corpo técnico
(2 servidoras e 1 terceirizado), atua nos três museus. A pessoa que respondeu
o questionário é do administrativo e não sabia responder como funciona a
documentação museológica ou mesmo as tipologias de acervo. Estão em
processo de entrada de um novo diretor.
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Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação não são claros para as equipes

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui infraestrutura ruim, com 1 computador já antigo.

-

Não tem internet

-

Não possui servidor.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática

Nível de maturidade
Nível 1
A infraestrutura de TI e precária ou inexistente. Os funcionários do
museu não possuem computadores funcionais e em número suficiente; a
internet não existe ou é muito lenta; não existe equipe de TI que dê
suporte ao funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da
informação. Não existe espaço dedicado para abrigar os recursos
tecnológicos de gestão da informação no museu.
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Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio, nem perfil em redes sociais.

-

Existe uma responsável pela comunicação, que fica lotado no Museu das
Bandeiras.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos

Nível de maturidade

Nível 1
O museu não possui site, e-mail próprio e/ou conta em mídias sociais.
Também não possui nenhum tipo de disponibilização on line de seu acervo.

Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

Não possui programa de gestão acervos.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou

acervos digitais
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Programa de difusão

os mesmos se encontram desatualizados.

de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existem procedimentos sistematizados de gestão da informação.

-

Não realizam parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não participam de editais e/ou
leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

11.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museus Castro Maya: Chácara do Céu e Museu do

Açude - Rio de Janeiro (RJ)

Caracterização da instituição
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-

O Museu se caracteriza como um museu casa e possui acervo museológico com
10.851 itens, compreendendo objetos artísticos e históricos. Possui também
arquivo (4 mil metros lineares, 6.600 unidades), biblioteca (6.679 itens) e acervo
fotográfico (6.018 itens). Esses acervos têm potencial de interesse histórico.
Esses dados são exatos.

-

O Museu da Chácara do Céu recebeu 15.092 visitantes em 2017. O Museu do
Açude recebeu 4.795 visitantes em 2017. Realiza contagem de público utilizando
livro de assinaturas. Os dados de contagem de público não são exatos.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 4

Número anual de
visitantes / Museu
do Açude

Nível 2

Número anual de
visitantes / Chácara
do Céu

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 3

Mais de 5.000 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O acervo do museu está organizado em diferentes plataformas: software Donato,
fichas de papel com fotografias originais e Dossiê (ficha impressa extraída do
Donato com a documentação da peça). A documentação não está consolidada.

-

Tem muito interesse em conhecer o Tainacan pois vê possibilidades de melhoria
na gestão da informação.

-

Não usa padrão de metadados. Usa o Thesauros para a classificação do
acervo museológico.

-

Tem imagens de 100% do acervo, feitas para documentação,
parcialmente profissional. Os itens são inseridos no Donato. Existe um
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computador com as imagens que está em rede. O backup é feito em HD externo
e dvds (Tif e Jpeg).
-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
digitalizados. O software de gestão da informação utilizado está
parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens sobre os
acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 25 servidores. Atuação na gestão da informação: Acervo museológico
– 2 servidores e 2 estagiários / Biblioteca – 1 servidor / Arquivo – 1 servidor

-

Os museólogos são multitarefas, envolvendo todos os processos museológicos,
não só a documentação. Não existem procedimentos sistematizados, as ações
dependem da iniciativa dos técnicos. Faltam equipes para os processos de rotina
de gestão da documentação e pesquisa.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3
Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
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Funcionários
que atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
atuam na gestão da Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.

Comunicação

Nível 2
Começam a surgir lideranças para o direcionamento das ações de gestão
da informação no museu, assim como começa a ser estruturada uma
equipe dedicada ao desenvolvimento dessas ações. Entretanto essas
pessoas não agem a partir de um direcionamento institucional e sim por
interesses pessoais. Dessa forma, os processos de planejamento e
comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui estrutura de TI razoável, com 10 computadores, alguns novos,
outros antigos. Os computadores são multitarefas. Existe uma máquina
dedicada ao software Donato. Todos os computadores podem acessar o Donato.

-

A internet não funciona bem.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Nível de maturidade
Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.
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Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio ( http://museuscastromaya.com.br/). No site é
possível visitar sete coleções (Brasiliana, Arte brasileira, arte europeia, Arte
oriental, Artes aplicadas, Azulejaria e Biblioteca), com parte pequena das obras
e informações básicas.

-

O museu disponibiliza parte de seus acervos no Google Arts & Culture
(https://artsandculture.google.com/partner/museu-castro-maya).

-

Possui conta em redes sociais: Facebook (https://www.facebook.com/MuseuDo-A%C3%A7ude-1552161925049819/?rf=166158566766422
https://www.facebook.com/museuscastromaya/)
(https://www.instagram.com/museuscastromaya/).

e
As

redes

e
Instagram
sociais

são

utilizadas para: divulgação e programação e são atualizadas. O Facebook é
atualizado por todos os funcionários do museu, de forma colaborativa. O
Instagram é atualizado pela assessoria de imprensa.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu possui diversas ações de difusão digital de seus acervos (Google Arts
& Culture, site institucional).
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-

Possuem um programa de gestão acervos, incorporado ao PM.

-

O museu possui Plano Museológico atualizado (2016/2019). A escrita do PM foi
colaborativa, contando inclusive com consulta ao público visitante. Esse
processo foi encabeçado pela direção do museu e pelas coordenações técnicas.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 3

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais. As ações desenvolvidas são parcialmente pautadas por
esses documentos. São realizados planejamentos baseados nesses
documentos, mas que nem sempre são realizados e avaliados em sua
totalidade.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

As informações de gestão e documentação de acervos não são sistematizadas
em manuais e procedimentos técnicos. As museólogas responsáveis detêm o
conhecimento sobre esses processos.

-

Não tem parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Eventualmente conseguem
contrapartidas de equipamentos e/ou produtos por conta de empréstimos,
empréstimo de imagens, exposições, etc.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
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do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

12.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu do Diamante - Diamantina (MG)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 1.677 itens, compreendendo
objetos históricos variados. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 25.352 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio do livro de assinaturas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O museu é bastante deficiente do ponto de vista da gestão de acervos e
documentação museológica. Não conta com museólogo especializado em
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documentação de acervos. Usam fichas catalográficas elaboradas pela
museóloga do Museu da Inconfidência. Essas fichas não estão atualizadas.
-

O inventário está completo.

-

Não usa padrão de metadados. Usa o Thesauros para a classificação do acervo
museológico. Existe um termo de indexação, elaborado pela museóloga que
montou as fichas.

-

Existem fotografias do acervo, não profissionais, que são guardadas em um
arquivo separado em DVD (Jpeg).

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação
Inventário
Sistema de
documentação
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Nível de maturidade
Nível 2
Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
informação. O museu não digitaliza seu acervo. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos.

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 7 servidores. Atuação na gestão da informação: 1 servidor de nível
médio e 1 estagiário.

-

O museu não conta com museólogo. Atualmente, o estagiário de Museologia é
o responsável pela gestão de acervos e documentação museológica, sob
supervisão da professora Vânia Carvalho da UFOP.
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Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 1

Funcionários
que
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica

Os recursos humanos para o estabelecimento de processos de gestão da
informação nos museus são escassos ou inexistentes.

Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações
de gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui estrutura de TI razoável, com 10 computadores que funcionam
bem. Os computadores são multitarefas.

-

Não possui servidor.

-

A internet não funciona bem, é instável (2 Megas).

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática

Nível de maturidade
Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.
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Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museudodiamante.museus.gov.br/). O site
traz informações institucionais, programação e eventos.

-

Possui

conta

em

redes

sociais:

Facebook

(https://www.facebook.com/MuseuDoDiamante/). As redes sociais são utilizadas
para: divulgação e programação e são parcialmente atualizadas.
-

Tanto o site quanto o Facebook carecem de uma política de comunicação
específica.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O museu possui Plano Museológico, finalizado em 2018, em processo de
aprovação no Ibram. A escrita do PM foi colaborativa, envolvendo toda a equipe
do museu.
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Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

As informações de gestão e documentação de acervos não são sistematizadas
em manuais e procedimentos técnicos. O estagiário de museologia, atualmente
responsável pela gestão de documentação dos acervos, documenta todas as
ações realizadas.

-

Não tem parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 2
As ações desenvolvidas para a gestão da informação acontecem
espontaneamente, de acordo com os interesses pessoais de cada funcionário. A
direção do museu não estabelece processos claros para o gerenciamento da
informação sobre os acervos do museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
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captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

informação

13.

Museu Imperial - Petrópolis (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 7.500 itens, compreendendo
objetos históricos variados. Possui também acervo bibliográfico, arquivístico,
totalizando 350 mil itens. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 409.034 visitantes em 2017. A contagem do público é
realizada por meio da contabilização da venda de ingressos e pelo controle das
atividades educativas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 4

Número anual de
visitantes

Nível 4

Interesse pelo
Tainacan

Nível 1

Mais de 5.000 itens no acervo

Mais de 100.001 visitantes/ano

Museus que não tem interesse em utilizar o Tainacan

Gestão da informação
-

O sistema documental ainda é em papel e, atualmente, decidiu-se migrálo para o Donato (que está esperando atualizações). É o único museu do
Ibram a contar com uma política de acervo digitais, executada via projeto
Dami (http://www.museuimperial.gov.br/dami/).

-

O inventário está completo.

-

Não usa padrão de metadados. Vai iniciar a usar o manual do Donato
(Simba) para a documentação das peças.
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-

O acervo está em processo de digitalização, dentro do projeto Dami (Tif,
espelhado em Jpeg).

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
digitalizados. O software de gestão da informação utilizado está
parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens sobre os
acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 37 servidores. Atuação na gestão da informação: acervo museológico:
2 servidores (museólogas) / Acervo bibliográfico: 2 servidores e 3 estagiários /
Acervo arquivístico: 1 servidora e 2 estagiários.

-

Atualmente conta com uma equipe específica para atuação no projeto Dami (2
contratados que fazem o tratamento das informações e o fotógrafo, que faz a
digitalização dos acervos). Conta com uma museóloga especialista em gestão e
documentação de acervos. Sentem falta de um suporte de TI próprio para o
Museu, especialmente relacionado ao Dami.

Recursos humanos

Nível de maturidade
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Número
total
funcionários

de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

O Museu possui boa estrutura de TI. Existem 12 máquinas dedicadas à gestão
da informação.

-

Possui servidor para a guarda documental, sendo um específico para o acervo
digitalizado. Os servidores ficam em sala específica.

-

A internet funciona bem (10 Megas, fibra óptica).

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática

Nível de maturidade
Nível 4
Existe infraestrutura de TI de excelência, dedicada à gestão da
informação. Existem computadores de ponta e internet de alta
velocidade, em número suficiente para o atendimento dedicado à gestão
da informação. Existe equipe de TI para suporte ao funcionamento da
infraestrutura a às ações de gestão da informação. Essa equipe
consegue trabalhar junto aos técnicos no desenvolvimento de ações
específicas de gestão da informação*. Existe espaço dedicado para
abrigar os recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.
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Suporte de TI - próprio
*Não existe equipe de TI dedicada à gestão da informação.
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://www.museuimperial.gov.br/). A partir do site
é possível acessar o projeto Digitalização do Acervo do Museu Imperial - DAMI
(http://www.museuimperial.gov.br/dami/), que tem como objetivo disponibilizar a
totalidade dos acervos do museu na internet.

-

O site do museu é organizado pela assessoria de imprensa. Além do Dami,
outras ações do site, como a peça do mês, buscam evidenciar os acervos do
museu.

-

Possui

conta

em

redes

sociais:

(https://www.facebook.com/museuimperial/)

Facebook
e

do

do
Projeto

museu
Dami

(https://www.facebook.com/projetodami/). Também tem conta no Twitter, do
museu

(https://twitter.com/museuimperial?lang=en)

e

do

Projeto

Dami

(https://twitter.com/mimp_dami?lang=en). As redes sociais são utilizadas para:
divulgação e programação e são atualizadas.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional

Nível de maturidade

Nível 4
O museu possui site institucional, e-mail próprio, e conta em mídias sociais.
O museu possui repositório digital de acervos disponibilizado para os
públicos. As interações nessas plataformas acontecem de forma planejada
e seguindo uma política previamente estabelecida, executada por
funcionários específicos. Os acervos institucionais são divulgados por meio
dessas plataformas.
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-

O museu possui programa de preservação de acervos digitais. No novo PM, o
Dami se tornou um programa, sendo institucionalizado.

-

O museu possui Plano Museológico, atualizado, com programa de difusão de
acervos.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 4

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
o programa de difusão de acervos e o programa de preservação de acervos
digitais. As ações institucionais são planejadas, desenvolvidas e avaliadas
levando em consideração esses documentos.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

As informações de gestão e documentação de acervos ainda não são
sistematizadas em manuais e procedimentos técnicos. Esse processo está
ocorrendo no momento.

-

Não tem parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Financiam projetos via editais
e leis de incentivo.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
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Financiamento Nível 4
das ações de
gestão da

Existe captação regular de recursos em fontes externas, como editais e leis de
fomento.

informação

14.

Existem financiamentos consistentes, que cobrem todas as necessidades das
ações de gestão da informação.

Museu da Inconfidência - Ouro Preto (MG)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 4.615 itens, compreendendo
objetos artístico e históricos. Possui também acervo bibliográfico e arquivístico,
de possível interesse histórico. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 179.705 visitantes em 2017. A contagem do público é
realizada por meio da contabilização da venda de ingressos e pelo livro de
assinaturas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 4

Interesse pelo
Tainacan

Nível 3

De 999 a 4.999 itens no acervo

Mais de 100.001 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

A gestão e documentação do acervo museológico é realizada por meio do
sistema informatizado (SCAM - Sistema de Catalogação do Acervo
Museológico). Criado há 25 anos pela computação da UFOP. Atualmente
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está na quarta versão (2010). Funciona em Java. O sistema é bastante
completo e puxa imagens pequenas do acervo (não tem capacidade para
rodar imagens em média/ alta resolução).
-

O inventário está completo.

-

Não usa padrão de metadados. Utiliza o Thesaurus para a catalogação
das coleções.

-

Tem imagens do acervo em alta resolução da quase totalidade do acervo,
mas guardadas em pastas não organizadas fora do SCAM.

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 4

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
atualizado e sistema de documentação operante, com dados digitalizados. O
software de gestão da informação utilizado está operante. Detém os direitos
de imagens sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

O museu tem um total de 17 servidores. Atuam na gestão da informação três
servidores, sendo um no acervo museológico (museóloga especializada em
gestão de acervos e documentação), um no acervo bibliográfico e um no acervo
arquivístico.
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-

As demandas dessa área partem dos técnicos, que as inserem no planejamento
anual da instituição. Não existe programa sistemático de formação, a servidora
participa de eventos e cursos por interesse próprio, eventualmente com apoio do
Museu.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

A servidora não sabia informar quantos computadores existem na instituição.

-

O museu possui internet, mas tem problemas de cabeamento que impedem,
inclusive, o acesso do SCAM a todos os computadores. Atualmente ele se
encontra funcionando somente em uma máquina na reserva técnica.

-

A internet não é boa.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Hardware

Nível de maturidade
Nível 2
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Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR).
No

site,

peças

do

acervo

estão

em

destaque

(http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR/museu/peca-em-destaque).
Também é possível consultar um número pequeno de peças em uma aba do site
(http://www.museudainconfidencia.gov.br/pt_BR/acervomuseologico/categorias/subcategorias/pagina-1).

O

site

também

traz

informações institucionais, programação e notícias.
-

Possui

conta

em

redes

(https://www.facebook.com/museudainconfidencia/).

sociais:
As

redes

Facebook
sociais

são

utilizadas para: divulgação e programação e são atualizadas.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.
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Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu possui não programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização. Nessa versão será
incluído um programa de gestão de acervos digitais.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 3

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais. As ações desenvolvidas são parcialmente pautadas por
esses documentos. São realizados planejamentos baseados nesses
documentos, mas que nem sempre são realizados e avaliados em sua
totalidade.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

As informações de gestão e documentação de acervos não são sistematizadas
em manuais e procedimentos técnicos.

-

Não tem parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Não financiam projetos via
editais e leis de incentivo.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.
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gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

15.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Lasar Segall - São Paulo (SP)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 4.615 itens, compreendendo
objetos artísticos. Possui também acervo fotográfico (5 mil imagens + 8 mil itens)
e arquivístico (por volta de 10 mil itens), de possível interesse histórico. Esses
dados são exatos.

-

O Museu recebeu 35.005 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de contador na entrada.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 3

Gestão da informação

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo
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-

O museu é bastante organizado do ponto de vista da gestão documental.
A gestão e documentação do acervo museológico é realizada por meio do
sistema informatizado (SGA / Sistema de Gerenciamento de Acervos,
MySQL, desenvolvido em Java), criado e customizado por uma empresa
para o Museu (Jorge Bastos). Entretanto essa base está, atualmente, com
problemas de atualização.

-

O inventário está quase completo, faltando por volta de 10% do acervo
museológico.

-

Não usa padrão de metadados.

-

Mais de 90% do acervo museológico está digitalizado (100% do acervo
fotográfico, 50% do arquivístico). Arquivos em TIF.

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo. Os direitos de imagem da obra de Lasar Segall são dos filhos, que
delegaram para o Museu.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
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-

O museu tem um total de 15 servidores. Atuam na gestão da informação seis
funcionários, entre terceirizados e servidores, sendo três no acervo museológico
(sendo uma museóloga especializada em gestão de acervos e documentação),
dois no acervo bibliográfico e um no acervo arquivístico.

-

Os técnicos atuam sob demanda. Não existe planejamento das ações no nível
técnico e sim no nível da direção, que chega com as demandas para os técnicos.

-

Não existe programa sistemático de formação, a servidora participa de eventos
e cursos por interesse próprio, eventualmente com apoio do Museu.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura razoável de TI, com cerca de 50 máquinas, em
sua maioria em bom estado de conservação. Existe um servidor dedicado ao
SGA.

-

O museu tem internet (link dedicado de 10 mega).

-

Tem um funcionário terceirizado que atua como técnico de informática para a
gestão da informação.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
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Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 3
Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://www.mls.gov.br/). No site, é possível
consultar peças do acervo (http://mls.gov.br/acervo/) de forma integrada com
arquivo, fotografias e biblioteca. O site também traz informações institucionais,
programação e notícias.

-

O

educativo

e

o

Cine

Segall

possuem

redes

sociais:

(https://www.facebook.com/educativosegall/

Facebook
e

https://www.facebook.com/cinesegall/). As redes sociais são utilizadas para:
divulgação e programação e são atualizadas.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail

Nível de maturidade

Nível 4
O museu possui site institucional, e-mail próprio, e conta em mídias sociais.
O museu possui repositório digital de acervos disponibilizado para os
públicos. As interações nessas plataformas acontecem de forma planejada
e seguindo uma política previamente estabelecida, executada por
funcionários específicos. Os acervos institucionais são divulgados por meio
dessas plataformas.
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próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu possui não programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização. Existe o plano de
trabalho interno que reflete as diretrizes do Plano museológico, concebido por
cada área. São realizadas reuniões colegiadas com todos os setores para
discussão e aprovação o plano de trabalho anual.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 3

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais. As ações desenvolvidas são parcialmente pautadas por
esses documentos. São realizados planejamentos baseados nesses
documentos, mas que nem sempre são realizados e avaliados em sua
totalidade.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Existe manual de procedimentos e de catalogação parcial, mas os
procedimentos e normas de gestão e documentação de acervos não são
estabelecidas de forma oficial.

-

Tem diversas parcerias interinstitucionais para a gestão e comunicação dos
acervos. Associação de amigos, que viabiliza diferentes projetos de
financiamento; Instituto de Marbach (Alemanha) que desenvolve parceria com a
área de arquivo; Museu de Arte Contemporânea da USP, etc.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Financiam projetos via editais
e leis de incentivo.
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Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 4

externos -

As parcerias externas são institucionalizadas e previamente planejadas. Os
funcionários e a direção estão cientes da parceria e os parceiros são interlocutores
reconhecidos. As ações acontecem de forma periódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 4
das ações de
gestão da
informação

16.

Existem financiamentos consistentes, que cobrem todas as necessidades das
ações de gestão da informação.
Existe captação regular de recursos em fontes externas, como editais e leis de
fomento.

Museu das Missões - São Miguel das Missões (RS)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 181 itens, compreendendo
objetos religiosos, etnológicos e históricos. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 15.000 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 1

Número anual de
visitantes

Nível 3

Até 499 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano
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Interesse pelo
Tainacan

Nível 3
Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O museu tem a documentação em fichas catalográficas, que foram
realizadas

anteriormente

pelo

Iphan.

Utilizavam

o

sistema

de

gerenciamento e documentação de acervo Donato, mas o computador no
qual estava alojado quebrou e os dados se perderam. Estão tentando
recuperar o backup.
-

Existem fotos digitalizadas do acervo (Jpeg, resolução 150 dpi).

-

Atualmente, após uma grande tempestade que prejudicou o acervo, este
passa por um processo de restauro. Em paralelo estão sendo preenchidas
fichas de intervenção e tiradas fotos do processo.

-

O inventário está completo (2017).

-

Não usa padrão de metadados.

-

Não existem pendências no que se refere à propriedade das imagens sobre o
acervo.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital
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Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Total de 3 servidores. Não conta com equipe específica para gestão da
informação.

-

É um museu bastante pequeno e com a equipe reduzida ao mínimo. Além do
diretor, apenas um restaurador e um auxiliar administrativo, além dos
terceirizados. O diretor é o atual responsável pelo gestão e documentação do
acervo, além das demais ações da cadeia operatória museológica.

-

Não existe planejamento das ações, que acontecem sob demanda.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 1

Funcionários
que
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica

Os recursos humanos para o estabelecimento de processos de gestão da
informação no museu são escassos ou inexistentes.

Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações
de gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura precária de TI. Existem 7 máquinas, em sua
maioria em bom estado de conservação. Não possui servidor.
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-

O museu tem internet (link dedicado de 1 mega), que funciona precariamente. A
cidade tem muitos problemas com queda de energia, que interferem no
funcionamento dos aparelhos.

-

Tem suporte de TI terceirizado.
Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O

museu

não

possui

site

próprio.

Tem

um

blog

(http://museudasmissoes.blogspot.com/) que traz informações institucionais,
programação e notícias.
-

O museu tem Facebook (https://www.facebook.com/museu.missoes/). As redes
sociais são utilizadas para: divulgação e programação.

-

Não fazem divulgação de acervos por essas plataformas.

-

Ambas plataformas (blog e Facebook) são atualizadas. Os responsáveis são o
diretor e a assistente técnica que fazem isso na medida do possível. Têm
necessidade de uma pessoa para cuidar da comunicação do museu.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.
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Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu possui não programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico é do período 2012/2016 e precisa ser atualizado. A direção
gostaria de um museólogo para auxiliar nessa tarefa.

-

Não fazem planejamento, dado ao tamanho exíguo da equipe.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Existe manual de catalogação relativos ao Donato (Simba).

-

Não tem parcerias externas para a gestão e comunicação do acervo.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
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parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

17.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 21.716 itens, compreendendo
objetos artísticos. Possui também biblioteca (44.140 itens) e arquivo (27 metros
lineares), de possível interesse histórico. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 72.416 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio da venda de ingressos e livro de assinaturas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 4

Número anual de
visitantes

Nível 3

Mais de 5.000 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano
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Interesse pelo
Tainacan

Nível 3
Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e possuem
sistemas informatizados de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O museu é bastante organizado do ponto de vista da gestão documental.
A gestão e documentação do acervo museológico é realizada por meio do
sistema informatizado Donato. Entretanto, o mesmo se encontra
desatualizado em relação aos navegadores e interface com a Internet. O
programa é relativo ao acervo museológico, arquivo e biblioteca usam
outros softwares de gestão. Esses softwares não conversam entre si.

-

O inventário está quase completo.

-

Não usa padrão de metadados. Atualmente estão discutindo a adaptação
do Donato ao Spectrum.

-

Existe no museu o "Núcleo de imagens" responsável pelas questões de
uso de imagens no Museu. Existem imagens em alta resolução de parte
dos acervos, que estão em uma pasta, identificadas, a parte do Donato.
As imagens existentes são registros documentais. Atualmente tem um
projeto de fotografia para fins documentais e inserção no Donato.

-

Tem parceria com a Biblioteca Nacional para digitalização de parte do
acervo

e

participa

do

Google

Arts

&

Culture

(https://artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-de-belasartes).
-

Tem questões de direito de imagem dos acervos, que são tratadas pelo
Núcleo de imagens do museu.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados

92
●

Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

O museu tem um total de 51 servidores. Atuam na gestão da informação cerca
de 15 funcionários e 4 estagiários, entre arquivo, biblioteca e acervo
museológico. Conta com equipe altamente especializada na gestão e
documentação museológica. Entretanto, parte significativa dessa equipe deve
se aposentar em breve (janeiro de 2019). A gestão de acervos acontece de
forma completa e eficiente.

-

Tem um plano anual de ações, cada curadoria e cada seção faz o seu. Nesse
plano são propostas novas ações para cada seção. Esse ano estão fazendo
reuniões periódicas setoriais. O museu também tem grupos de trabalho variados
para várias demandas e intersecciona várias áreas do museu (ex.Donato, 200
anos, etc.). O planejamento se dá a partir das demandas técnicas que são,
posteriormente levadas à direção e incorporadas nos planos de ação anuais.

-

Não existe programa sistemático de formação. As formações de interesse
pessoal dos técnicos podem ser, eventualmente, apoiadas pela instituição.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
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Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.

Comunicação

Nível 4
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente e a comunicação acontece de forma eficiente entre as
equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura razoável de TI, com cerca de 66 máquinas, em
sua maioria em estado mediano de conservação.

-

Tem um servidor para o Donato, mas não tem uma rede de TI exclusiva para
gestão da informação.

-

O museu tem internet funcional.

-

Tem suporte de TI terceirizado.

Infraestrutura de TI
Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação

Nível de maturidade
Nível 3
Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura a às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.
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-

O museu possui site próprio (http://mnba.gov.br/portal/), que traz informações
institucionais, programação e notícias. No site é possível acessar parte das
coleções (http://mnba.gov.br/portal/colecoes.html).

-

Tem redes sociais: Facebook (https://www.facebook.com/MNBARio/), Instagram
(https://www.instagram.com/explore/locations/241285601/museu-nacional-debelas-artes-mnba/)

e

canal

no

Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCR_vYaUTJI9DHOhHb9DHIWw/featured).
Usa esses canais para divulgação das ações, agenda de programação, etc.

-

Tem parceria com a Biblioteca Nacional para digitalização de parte do
acervo

e

participa

do

Google

Arts

&

Culture

(https://artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-de-belasartes). Todas as plataformas são atualizadas.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização, no qual consta um
programa de gestão de acervos.

-

O planejamento das ações relacionadas aos acervos segue o Plano
Museológico. Atuam muito sob demanda.
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Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 3

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais. As ações desenvolvidas são parcialmente pautadas por
esses documentos. São realizados planejamentos baseados nesses
documentos, mas que nem sempre são realizados e avaliados em sua
totalidade.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

A maior parte dos procedimentos e normas de gestão da informação não estão
sistematizados. Existem processos de gestão do acervo que estão

parcialmente sistematizados (via comunicados internos da direção,
instruções normativas e manuais). Existe manual de catalogação relativos ao
Donato (Simba), mas que está desatualizado.
-

Existem diversas parcerias externas para a gestão e comunicação do acervo.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram e por meio de contrapartidas
em parcerias.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 4

externos -

As parcerias externas são institucionalizadas e previamente planejadas. Os
funcionários e a direção estão cientes da parceria e os parceiros são interlocutores
reconhecidos. As ações acontecem de forma periódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 3

96
das ações de
gestão da
informação

18.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
grande parte das necessidades cotidianas. Existem funcionários suficientes
mantidos por esse financiamento. Existe captação episódica de recursos em fontes
externas, como editais e leis de fomento.

Museu do Ouro4 - Sabará (MG)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 679 itens, compreendendo
objetos de arte sacra, artes e ofícios e históricos. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 13.463 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas e contagem visual dos recepcionistas.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 2

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 500 a 999 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

Utiliza fichas catalográficas produzidas pelo Iphan (década de 1980), tem
fotografias do acervo, mas não estão indexadas. Tem documentos
arquivísticos sobre o acervo (termos de doação, compra, etc.) mas que
também não estão relacionados com as peças.

4

Esse Museu faz parte de um complexo que inclui a Casa de Borba Gato.
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-

Não usa padrão de metadados. Utiliza o Thesauros para a classificação
do acervo.

-

Os direitos de imagens estão regularizados.

Gestão da informação
Inventário

Nível 2

Sistema de
documentação
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

●

Nível de maturidade

Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
informação. O museu não digitaliza seu acervo. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos.

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 11 servidores, sendo 3 deles atuam na gestão da informação.

-

É um museu pequeno, tanto de acervo quanto de público. Tem um corpo técnico
considerável, com museóloga, bibliotecária e arquivista. Não possui técnico
especializado em gestão do acervo e documentação museológica.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários
que Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica
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Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 2
Começam a surgir lideranças para o direcionamento das ações de gestão
da informação no museu, assim como começa a ser estruturada uma
equipe dedicada ao desenvolvimento dessas ações. Entretanto essas
pessoas não agem a partir de um direcionamento institucional e sim por
interesses pessoais. Dessa forma, os processos de planejamento e
comunicação e não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura razoável de TI, com cerca de 16 máquinas, em
sua maioria em estado mediano de conservação. Cada técnico tem seu
computador atuando em múltiplas tarefas.

-

Tem um servidor para as imagens do acervo com capacidade reduzida.

-

O museu tem internet funcional (4 gigas).

-

Tem suporte de TI terceirizado.

Infraestrutura de TI
Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação

Nível de maturidade
Nível 3
Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.
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-

O museu não possui site próprio.

-

Tem Facebook (https://www.facebook.com/museudo.ouro/) mas a página não é
atualizada desde 2015. Não tem equipe dedicada à comunicação institucional
dos acervos.

-

Não disponibiliza acervos on line.

Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos

Nível de maturidade

Nível 1
O museu não possui site, e-mail próprio e/ou conta em mídias sociais.
Também não possui nenhum tipo de disponibilização on line de seu acervo.

Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização, no qual consta um
programa de gestão de acervos.

-

O planejamento das ações está centralizado na direção. Os técnicos atuam a
partir das demandas surgidas.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou

acervos digitais
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Programa de difusão

os mesmos se encontram desatualizados.

de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação do acervo.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

19.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Regional de Caeté - Caeté (MG)

Caracterização da instituição
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-

O Museu possui acervo museológico com cerca 312 itens, compreendendo
objetos religiosos, de artes e históricos. Esses dados são exatos.

-

O Museu encontra-se fechado desde 2012. Ele recebia por volta de 500
visitantes por ano. A contagem do público era realizada por meio de livro de
assinaturas.

Nível de maturidade
Número de peças do
acervo

Nível 1

Número anual de
visitantes

Nível 1

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

Até 499 itens no acervo

Até 2.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não
possuem sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

Utiliza fichas catalográficas produzidas pelo Iphan (década de 1980). Tem
fotografias do acervo para fins de documentação que não estão
digitalizadas.

-

Tem inventário em Excel, completo.

-

Não usa padrão de metadados.

-

Os direitos de imagens estão regularizados.

Gestão da informação
Inventário
Sistema de
documentação
●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de

Nível de maturidade
Nível 2
Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado* e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
informação. O museu não digitaliza seu acervo. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos.
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gestão da
informação

* O inventário está atualizado.

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 3 servidores, sendo todos multi-tarefas. Todos atuam na gestão
da informação.

-

Não existe planejamento. A equipe atua sob demanda.

-

É um museu pequeno, tanto de acervo quanto de público. Não possui
museólogo.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 1

Funcionários
que
atuam na gestão da
informação/documenta
ção museológica

Os recursos humanos para o estabelecimento de processos de gestão da
informação nos museus são escassos ou inexistentes.

Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.
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Comunicação

Nível 1
Não existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações
de gestão da informação no museu, nem equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Como consequência, os processos de
planejamento e comunicação e não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura pequena de TI, com cerca de 5 máquinas antigas
(apenas uma é mais recente). Os computadores são multitarefas, não existe
computador dedicado a gestão da informação

-

Não tem servidor.

-

O museu tem internet funcional (2 megas).

-

Tem suporte de TI terceirizado.

Infraestrutura de TI
Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Nível de maturidade
Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio. Tinha um blog que será descontinuado.

-

Tem Facebook (https://www.facebook.com/Museu-Regional-de-Caet%C3%A9181470428577341/) mas a atualização é difícil, por conta do tamanho da equipe.
Não tem equipe dedicada à comunicação institucional dos acervos.

-

Não disponibiliza acervos on line.
Mídia e

Nível de maturidade
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comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização, no qual constará um
programa de gestão de acervos.

-

O planejamento das ações é descentralizado e os funcionários conversam para
decidir as demandas.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
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-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Existe uma parceria consolidada com a Prefeitura de Caeté para a comunicação
do acervo.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 4

externos -

As parcerias externas são institucionalizadas e previamente planejadas. Os
funcionários e a direção estão cientes da parceria e os parceiros são interlocutores
reconhecidos. As ações acontecem de forma periódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

20.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Regional Casa dos Ottoni - Serro (MG)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca 500 itens, compreendendo
objetos religiosos, de artes, históricos e de meios de comunicação e mídia.
Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 6.042 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas, venda de ingressos e contagem visual dos
recepcionistas.
Nível de maturidade

Número de peças do

Nível 2

106
acervo

De 500 a 999 itens no acervo

Número anual de
visitantes

Nível 3

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não possuem
sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

Utiliza fichas catalográficas em Word e em papel.
Tem fotografias do acervo 100% digitalizados (Jpeg, qualidade da imagem
455 kb).

-

Tem inventário em Excel, completo.

-

Não usa padrão de metadados.

-

Os direitos de imagens estão regularizados.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante*. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do

* Não utiliza software de gestão da informação.
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acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 7 servidores. Atuam na gestão da informação 3 deles (sendo
um, o diretor). O Museu é pequeno com equipe enxuta. Atualmente tem
museólogo, mas não é especialista em gestão da informação. Têm necessidade
de mais um profissional que atue no suporte à gestão dos acervos.

-

O planejamento é baseado no plano de ação de cada servidor que, por sua vez,
é respaldado pelo Plano Museológico.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 2
Começam a surgir lideranças para o direcionamento das ações de gestão
da informação no museu, assim como começa a ser estruturada uma
equipe dedicada ao desenvolvimento dessas ações. Entretanto essas
pessoas não agem a partir de um direcionamento institucional e sim por
interesses pessoais. Dessa forma, os processos de planejamento e
comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
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-

O museu possui infraestrutura pequena de TI, com cerca de 8 máquinas em bom
estado de funcionamento. Os computadores são multitarefas, não existe
computador dedicado a gestão da informação

-

Não tem servidor.

-

O museu tem internet ruim (2 megas).

-

Tem suporte de TI terceirizado e um estagiário de TI.

Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio.

-

Tem Facebook (https://www.facebook.com/museucasados.ottoni/). Também
tem

Twitter

(https://twitter.com/Casa_dos_Ottoni),

sendo

que

a

última

atualização foi de dezembro de 2017.As redes sociais são utilizadas para
divulgação e agenda institucional. A historiadora do museu é a responsável por
postar os conteúdos.
-

Não disponibiliza acervos on line.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.
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Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização, no qual constará um
programa de gestão de acervos.

-

O planejamento das ações é centralizado na direção e na museóloga.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Existe uma parceria com a Associação de Amigos do Serro.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança

Nível de maturidade
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Transparência

Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 2

externos -

As parcerias externas acontecem de forma intermitente e sem planejamento,
dependendo dos interesses pessoais de funcionários para serem realizados.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

21.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Regional de São João del Rey - São João del

Rey (MG)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com cerca de 484 itens, compreendendo
objetos religiosos, de artes e históricos. Além disso, possui um acervo
comunitário flutuante, que não é incorporado nessa contagem. Também possui
um arquivo. Esses dados não são exatos.

-

O Museu recebeu 14.749 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas, contagem visual dos recepcionistas e atividades
do setor educativo.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 1

Número anual de
visitantes

Nível 3

Até 499 itens no acervo

De 10.001 a 100.000 visitantes/ano
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Interesse pelo
Tainacan

Nível 2
Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não possuem
sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

Utiliza fichas catalográficas em Word e em papel.

-

Tem fotografias do acervo 90% digitalizados. Elas ficam no servidor de
arquivos compartilhados do museu, junto com as fichas do acervo.
Também acompanham o inventário.

-

Tem inventário em Excel, completo.

-

Não usa padrão de metadados.

-

Os direitos de imagens estão regularizados.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante*. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos

* Não utiliza software de gestão da informação.
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-

Tem um total de 8 servidores. Atuam na gestão da informação 3 deles (sendo
um, o diretor). O Museu é pequeno com equipe enxuta. O técnico responsável é
multitarefas, fazendo desde a gestão do acervo até o atendimento educativo.
Não tem museólogo, nem técnico especialista em gestão da informação. Têm
necessidade de um profissional que atue no suporte à gestão dos acervos.

-

As ações são desenvolvidas coletivamente.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 2
Começam a surgir lideranças para o direcionamento das ações de gestão
da informação no museu, assim como começa a ser estruturada uma
equipe dedicada ao desenvolvimento dessas ações. Entretanto essas
pessoas não agem a partir de um direcionamento institucional e sim por
interesses pessoais. Dessa forma, os processos de planejamento e
comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura ruim de TI, com cerca de 18 máquinas antigas.
Os computadores são multitarefas, não existe computador dedicado a gestão da
informação

-

Tem um computador que funciona como servidor, com informações sobre os
acervos.

-

O museu tem internet boa.

-

Tem suporte de TI terceirizado e um estagiário de TI.
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Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O

museu

possui

site

próprio

(http://museuregionaldesaojoaodelrei.museus.gov.br/), que fornece informações
institucionais, eventos e programação.
-

Tem Facebook (https://www.facebook.com/MuseuRegionalDeSaoJoaoDelRei/)
e Instagram (https://www.instagram.com/explore/locations/21296664/museuregional-de-sao-joao-del-rei/) para divulgação, agenda institucional e divulgação
dos acervos. A equipe de comunicação do museu é responsável pelo site e pelas
redes sociais.

-

Não disponibiliza acervos on line.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.
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tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais, mas está
discutindo uma proposta nesse sentido na atualização do PM.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização, no qual constará um
programa de gestão de acervos.

-

O planejamento das ações é descentralizado e as ações são decididas
coletivamente.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Tem parcerias com artistas locais para exposições temporárias.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.
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Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 2

externos -

As parcerias externas acontecem de forma intermitente e sem planejamento,
dependendo dos interesses pessoais de funcionários para serem realizados.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

22.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu da República - Rio de Janeiro (RJ)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 9.748 itens, compreendendo objetos
históricos e artísticos. Possui também biblioteca e arquivo, de possível interesse
histórico. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 103.905 visitantes em 2017. A contagem do público é
realizada por meio da venda de ingressos e estimativa de público que comparece
a eventos e cursos.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 4

Número anual de
visitantes

Nível 4

Mais de 5.000 itens no acervo
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Mais de 100.001 visitantes/ano

Interesse pelo
Tainacan

Nível 4
Museus que já estão realizando a migração dos acervos para o Tainacan

Gestão da informação
-

O museu tem organizada sua gestão documental. O fluxo de gestão e
documentação do acervo museológico é realizada da seguinte forma: livro
de tombo (entrada), fichas de catalogação em papel, entrada no sistema
BDR (que só faz a catalogação, não faz gestão), controles de gestão em
tabela de excel (inventário, localização da peça e guias de remessa –
documento interno, comodatos, empréstimo).

-

O sistema BDR se encontra desatualizado e com problemas técnicos e
não garante mais a segurança das informações.

-

O inventário está completo e nesse momento está sendo reatualizado.

-

Não usa padrão de metadados, mas os campos do BDR "batem" com o
Spectrum.

-

Os direitos de imagem estão regularizados.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
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mídia digital
Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 62 servidores. Atuam na gestão da informação 10 deles (um na
biblioteca, quatro no arquivo e 5 na museologia). Apenas uma museóloga
responde pela documentação do acervo. Têm necessidade de mais três
profissionais para a documentação dos acervos.

-

As ações são desenvolvidas coletivamente e as demandas são passadas para
a direção. O setor de acervo (Museologia) não tem chefia, tudo é decidido em
comissão/reunião. Não fazem planejamento e, basicamente, atuam sob
demanda.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
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-

O museu possui infraestrutura de TI razoável, com cerca de 60 máquinas em
bom estado de conservação. Os computadores são multitarefas, não existe
computador dedicado a gestão da informação.

-

Na museologia existem 6 máquinas, no geral estão boas, multitarefas. O BDR
tem um servidor que fica na sala de informática. Ele está instalado em vários
computadores da museologia.

-

Tem um computador que funciona como servidor do BDR.

-

O setor de Museologia tem internet por antena, que apresenta problemas
conforme o clima.

-

Tem suporte de TI terceirizado que fica no museu.

Infraestrutura de TI
Hardware
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)

Nível de maturidade
Nível 3
Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura a às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.

Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museudarepublica.museus.gov.br/), que
fornece informações institucionais, eventos e programação. Além disso, o museu
dispõe de uma visita virtual (http://museudarepublica.museus.gov.br/visitavirtual/).

-

Tem Facebook (https://www.facebook.com/museudarepublica/) e Instagram
(https://www.instagram.com/museudarepublica/)

para

divulgação,

agenda

institucional e divulgação dos acervos. A equipe de comunicação do museu é
responsável pelo site e pelas redes sociais.
-

Não disponibiliza acervos on line.
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Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 3
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem sistematicamente, mas não planejada e/ou avaliada. Existem
funcionários designados para essas funções.

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização.

-

O planejamento das ações é descentralizado.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
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-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação. Cada setor faz de um jeito, não existe um planejamento integrado
das ações.

-

Não são realizadas parcerias para a gestão dos acervos.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

23.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.

Museu Solar Monjardim - Vitória (ES)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 2.714 itens, compreendendo objetos
históricos. Também possui um arquivo com 1.970 itens, com possível interesse
histórico. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 6.111 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas e contagem visual dos recepcionistas.
Nível de maturidade
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Número de peças do
acervo

Nível 3

Número anual de
visitantes

Nível 2

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

De 999 a 4.999 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não possuem
sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O museu tem organizada sua gestão documental. São utilizadas fichas
impressas (Iphan).

-

O inventário está completo (planilha Excel).

-

Não usa padrão de metadados.

-

Tem imagens do acervo apenas em papel (parcial).

-

Os direitos de imagem estão regularizados.

-

Atualmente desenvolve um projeto de digitalização da documentação
arquivística e iconográfica, em parceria com o Iphan, por meio de um
edital da Secretaria de Estado da Cultura.

Gestão da informação

Inventário
Sistema de
documentação
●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo

Nível de maturidade

Nível 2
Existe um sistema incipiente de gestão da informação. O museu possui
inventário parcialmente atualizado e sistema de documentação operante,
mas com dados ainda não digitalizados. Não utiliza software de gestão da
informação. O museu não digitaliza seu acervo. Não tem informação e/ou
não detém os direitos de imagens sobre os acervos e/ou sobre a
propriedade dos acervos.
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Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 7 servidores. Atuam na gestão da informação 3 deles, inclusive
uma museóloga.

-

As ações são desenvolvidas coletivamente, entre os técnicos e a direção, já que
a equipe é pequena. O diretor, que é recém empossado, planeja as ações a
partir do plano de gestão que desenvolveu para entrar no museu.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
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-

O museu possui infraestrutura de TI com cerca de 7 máquinas, em sua maior
parte antigas. Os computadores são multitarefas, não existe computador
dedicado a gestão da informação.

-

Não possui servidor.

-

A internet é boa.

-

Tem suporte de TI terceirizado que fica no museu.

Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu não possui site próprio.

-

Tem

Facebook

(https://www.facebook.com/museu.monjardimibram/)

para

divulgação, agenda institucional e divulgação dos acervos, mas não está
atualizado (última postagem em maio/2018). Não existe equipe de comunicação
específica do museu.
-

Não disponibiliza acervos on line.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.
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Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais. Atualmente
tem uma parceria com o Iphan para o desenvolvimento de um projeto de
digitalização

da

documentação

arquivística,

cujo

resultado

pretendem

disponibilizar na internet.
-

O Plano Museológico está em processo de atualização.

-

O planejamento das ações é descentralizado.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Atualmente é realizada uma parceria com o Iphan para digitalização do acervo
arquivístico e iconográfico.
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-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Captam recursos via editais e
leis de fomento.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 1
Não existem processos formalizados para a gestão da informação no museu.

Parceiros

Nível 3

externos -

As parcerias externas acontecem de forma parcialmente institucionalizada. Os
parceiros são reconhecidos pela direção do museu como interlocutores; os
processos de gestão e comunicação dos acervos têm um planejamento mínimo,
mas ainda acontecem de forma episódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 3
das ações de
gestão da
informação

24.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
grande parte das necessidades cotidianas. Existem funcionários suficientes
mantidos por esse financiamento. Existe captação episódica de recursos em fontes
externas, como editais e leis de fomento.

Museu Victor Meirelles - Florianópolis (SC)

Caracterização da instituição
-

O Museu possui acervo museológico com 210 itens, compreendendo objetos
artísticos. Também possui arquivo e biblioteca. Esses dados são exatos.

-

O Museu recebeu 1.324 visitantes em 2017. A contagem do público é realizada
por meio de livro de assinaturas e contagem dos participantes das atividades
educativas. O Museu está atualmente em um espaço temporário e deve retomar
suas atividades na sede em novembro de 2018.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 1
Até 499 itens no acervo
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Número anual de
visitantes

Nível 1

Interesse pelo
Tainacan

Nível 2

Até 2.000 visitantes/ano

Museus que têm interesse em utilizar/conhecer o Tainacan e não possuem
sistema informatizado de gestão do acervo

Gestão da informação
-

O museu tem organizada sua gestão documental. São utilizadas fichas
em Word, que foram atualizadas em 2011. O processo de preenchimento
das fichas está praticamente finalizado.

-

O inventário está completo (planilha Excel).

-

Não usa padrão de metadados. Utilizam o manual do Donato (Simba).

-

Tem imagens digitalizadas da totalidade do acervo, inclusive documental.
Parte dessas imagens está disponibilizada no site institucional (Png. Tif,
Jpeg).

-

Os direitos de imagem estão regularizados.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante*. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do

* Não utiliza software.
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acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 10 servidores. Atua na gestão da informação 1 deles, que é
museólogo especialista em gestão de acervos e documental.

-

As ações são desenvolvidas coletivamente, entre os técnicos e a direção, já que
a equipe é pequena. O planejamento das ações é baseado no PM (2012), mas
as atividades em torno do acervo são contínuas.

-

Não existe programa sistemático de formação.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 1
Não existe formação sistemática sobre gestão da informação para as
equipes do museu.

Comunicação

Nível 3
Existem lideranças estabelecidas para o direcionamento das ações de
gestão da informação no museu, assim como uma equipe dedicada ao
desenvolvimento dessas ações. Essas ações são planejadas
institucionalmente, mas como os recursos humanos não são suficientes,
a comunicação entre as equipes não acontece de forma eficiente.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura de TI com cerca de 26 máquinas, a maior parte
antigas (apenas 6 são novos). Os computadores são multitarefas, não existe
computador dedicado a gestão da informação.

-

Não possui servidor.

-

A internet é boa e está sendo ampliada (10 mega, via fibra).
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-

Tem suporte de TI terceirizado que fica no museu.

Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 2
Existe infraestrutura de TI, parcialmente dedicada à gestão da
informação. Existem computadores e internet básicos, funcionais e em
número suficiente, mas os recursos de armazenamento e backup da
informação são caseiros; não existe equipe de TI que dê suporte ao
funcionamento da infraestrutura às ações de gestão da informação. Não
existe espaço dedicado para abrigar os recursos tecnológicos de gestão
da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museuvictormeirelles.museus.gov.br/), no
qual

disponibiliza

a

totalidade

do

seu

acervo

(http://museuvictormeirelles.museus.gov.br/acervos/colecao-victor-meirelles/).
Também

tem

um

site

de

Jogos

educativos

(https://victorludico.wixsite.com/jogos).
-

Tem

Facebook

(https://www.facebook.com/MuseuVictorMeirelles/)

para

divulgação, agenda institucional e divulgação dos acervos, bastante ativo e
atualizado. Existe uma equipe de comunicação específica do museu.
Mídia e
comunicação
Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

Nível de maturidade

Nível 4
O museu possui site institucional, e-mail próprio, e conta em mídias sociais.
O museu possui repositório digital de acervos disponibilizado para os
públicos. As interações nessas plataformas acontecem de forma planejada
e seguindo uma política previamente estabelecida, executada por
funcionários específicos. Os acervos institucionais são divulgados por meio
dessas plataformas.
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Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais, apesar de
disponibilizar seus acervos no site.

-

O Plano Museológico está desatualizado.

-

O planejamento das ações é descentralizado.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação. Tudo está centralizado no museólogo responsável. Utilizam o
manual do Donato para catalogação.

-

Realizam parcerias com a UFSC, para estágios em museologia. Tem associação
de amigos ativa.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram. Captam recursos via editais e
leis de fomento.

Governança

Nível de maturidade
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Transparência

Nível 3
As ações voltadas à gestão da informação sobre os acervos do museu estão
parcialmente institucionalizadas. Parte dos processos estão planejados e existem
algumas pessoas envolvidas de forma designada para essas funções.

Parceiros

Nível 3

externos -

As parcerias externas acontecem de forma parcialmente institucionalizada. Os
parceiros são reconhecidos pela direção do museu como interlocutores; os
processos de gestão e comunicação dos acervos têm um planejamento mínimo,
mas ainda acontecem de forma episódica.

gestão e
comunicação
do acervo

Financiamento Nível 3
das ações de
gestão da
informação

25.

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
grande parte das necessidades cotidianas. Existem funcionários suficientes
mantidos por esse financiamento. Existe captação episódica de recursos em fontes
externas, como editais e leis de fomento.

Museu Villa-Lobos - Rio de Janeiro (RJ)

Caracterização da instituição
-

O

Museu

possui

acervo

museológico

com

cerca

de

61.500

itens,

compreendendo objetos históricos. Também possui biblioteca, de possível
interesse histórico. Esses dados não são exatos.
-

O Museu recebeu 9.479 visitantes em 2017. Não foi possível obter informações
sobre como a contagem de público é realizada.
Nível de maturidade

Número de peças do
acervo

Nível 4

Número anual de
visitantes

Nível 2

Mais de 5.000 itens no acervo

De 2.0001 a 10.000 visitantes/ano
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Interesse pelo
Tainacan

Nível 4
Museus que já estão realizando a migração dos acervos para o Tainacan

Gestão da informação
-

O museu tem uma base de dados, a Villa Info, que está com problemas
sérios de manutenção. Não consegue inserir novos dados, mas ainda
consegue gerar relatórios. Fora isso, os processos de gestão da
informação são bastante precários, pois coexistem diferente formatos
documentais (inventário, fichas, villa info) e nenhum deles está
consistente.

-

O inventário não é exato.

-

Não usa padrão de metadados. Utilizava o Thesauros para a catalogação
das coleções.

-

Tem imagens digitalizadas do acervo, mas não estão indexadas na base
e são de difícil recuperação.

-

Os direitos de imagem sobre o acervo estão regularizados. Os direitos de
imagem sobre o Villa Lobos pertencem à Academia Brasileira de Música.

Gestão da informação

Nível de maturidade

Inventário

Nível 3

Sistema de
documentação

Existe um sistema de gestão da informação. O museu possui inventário
parcialmente atualizado e sistema de documentação operante, com dados
parcialmente digitalizados. O software de gestão da informação utilizado
está parcialmente operante. Detém parcialmente os direitos de imagens
sobre os acervos e/ou sobre a propriedade dos acervos.

●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital
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Direito de imagem do
acervo

Recursos humanos
-

Tem um total de 10 servidores. Atuam na gestão da informação 3 deles (acervo
museológico, dois servidores. Biblioteca, um servidor).

-

As ações são desenvolvidas individualmente, a partir dos interesses e demandas
de cada técnico. Por conta do processo de implantação do Tainacan, biblioteca
e museologia iniciaram um trabalho coletivo. Também estão iniciando um
processo de planejamento das ações.

-

Não existe programa sistemático de formação, que acontecem conforme
interesse pessoal.

Recursos humanos
Número
total
funcionários

Nível de maturidade
de Nível 3

Os recursos humanos existem de forma parcial, não suficiente para
atender a todas as necessidades de gestão da informação na instituição.
Funcionários que atuam Os recursos humanos são parcialmente profissionalizados.
na
gestão
da
informação/documentaçã
o museológica
Técnico de gestão da
informação museológica
Formação

Nível 2
As equipes do museu recebem formação esporádica e de forma
inconsistente, dependendo do interesse pessoal de cada funcionário.

Comunicação

Nível 2
Começam a surgir lideranças para o direcionamento das ações de gestão
da informação no museu, assim como começa a ser estruturada uma
equipe dedicada ao desenvolvimento dessas ações. Entretanto essas
pessoas não agem a partir de um direcionamento institucional e sim por
interesses pessoais. Dessa forma, os processos de planejamento e
comunicação não são claros para as equipes.

Infraestrutura de TI
-

O museu possui infraestrutura de TI com cerca de 25 máquinas, a maior parte
antigas (apenas 5 são novos). Os computadores são em sua maior parte
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multitarefas. Existem dois computadores na reserva técnica dedicados ao
acervo.
-

Possui dois servidores, um para a documentação e outro dedicado ao Villa Info.

-

A internet é boa.

-

Tem suporte de TI terceirizado que fica no museu. Tem estagiário de informática.

Infraestrutura de TI

Nível de maturidade

Hardware

Nível 3
Existe infraestrutura de TI dedicada à gestão da informação. Existem
computadores e internet funcionais e em número suficiente. Existe
equipe de TI para suporte ao funcionamento da infraestrutura a às ações
de gestão da informação. Existe espaço dedicado para abrigar os
recursos tecnológicos de gestão da informação no museu.

Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI - terceirizado

Mídia e comunicação
-

O museu possui site próprio (http://museuvillalobos.org.br/museuvil/index.htm),
mas que está desatualizado.

-

Tem Facebook do museu (https://www.facebook.com/villalobosmuseum/) e do
educativo (não localizada) para divulgação e agenda institucional.
Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

Nível de maturidade

Nível 2
O museu possui site institucional, e-mail próprio, conta em mídias sociais,
e/ou repositório digital de acervos. As interações nessas plataformas
acontecem de forma episódica, de acordo com os interesses pessoais dos
funcionários.

134
Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

Gestão institucional
-

O museu não possui programa de preservação de acervos digitais.

-

O Plano Museológico está em processo de atualização. Todos os funcionários
participaram das reuniões de discussão do PM.

-

O planejamento das ações é descentralizado.

Gestão institucional

Nível de maturidade

Programa de

Nível 2

preservação de

O museu possui ferramentas básicas de gestão, como o plano museológico,
e/ou o programa de difusão de acervos e/ou programa de preservação de
acervos digitais, mas não pautam suas ações por esses instrumentos e/ou
os mesmos se encontram desatualizados.

acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

Governança
-

Não existe sistematização dos procedimentos e normas de gestão da
informação.

-

Não realizam parcerias.

-

O financiamento das ações acontece pelo Ibram.

Governança
Transparência

Nível de maturidade
Nível 2
As ações desenvolvidas para a gestão da informação acontecem
espontaneamente, de acordo com os interesses pessoais de cada funcionário. A
direção do museu não estabelece processos claros para o gerenciamento da
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informação sobre os acervos do museu.

Parceiros

Nível 1

externos -

Não existem parcerias externas para a gestão e comunicação dos acervos.

gestão e
comunicação
do acervo
Financiamento Nível 2
das ações de
gestão da
informação

Existe financiamento regular para as ações de gestão da informação, que abarca
parcialmente as necessidades do trabalho cotidiano. Existem funcionários
mantidos por esse financiamento, mas em número insuficiente. Não existe
captação de recursos em fontes externas, como editais e leis de fomento.
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ANEXO 1
Dimensões, variáveis e questionário

1. Caracterização da instituição

Essa dimensão tem como foco caracterizar o tamanho e o perfil da
instituição museal com vistas a sua inserção no sistema Tainacan. A partir dessa
dimensão será possível prever o interesse da instituição em receber o Tainacan,
bem como seu tamanho e escopo institucional. Em cruzamento posterior com
outras dimensões e variáveis, será possível levantar informações como:
necessidade de equipe para preenchimento do Tainacan; tempo para inserção
do acervo no Tainacan; interesse em comunicar a informação para o público.
Para isso, são componentes dessa dimensão, as seguintes variáveis:
1. Número de peças do acervo - refere-se à quantidade de itens
existentes no acervo institucional e passíveis de catalogação no
Tainacan.
2. Tipologia de museu - são definidos como tipologia de museu os
temas predominantes de seus acervos.
a. Artes
b. Acervo imaterial
c. Acervo comunitário
d. Antropologia, Arqueologia e Etnologia
e. Ciências naturais e exatas
f. História
g. Meios de comunicação, mídia
h. Religião
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i. Outras
3. Número anual de visitantes - é número total de visitantes por ano.
Esse número tem o potencial de categorizar a instituição quanto ao
seu impacto social e capacidade de diálogo com suas audiências.
4. Aberto ao público - essa categoria aponta se o museu se encontra
aberto ou fechado para visitação. Abertura pública do museu
demonstra sua inserção/relevância social e intenção de se fazer
divulgar.
5. Interesse em receber o Tainacan - demonstração de interesse da
direção do museu em usar o Tainacan.

Caracterização da
instituição

Perguntas diagnósticas

Número de peças
do acervo

Qual o número de itens no acervo?

Tipologia

Quais as tipologias de acervo do museu?

Essa informação é exata?

a. Artes
b. Acervo imaterial
c. Acervo comunitário
d. Antropologia, Arqueologia e Etnologia
e. Ciências naturais e exatas
f.

História

g. Meios de comunicação, mídia
h. Religião
i.
Número anual de
visitantes

Outras

Qual o número anual de visitantes?
A contagem é exata?
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Aberto ao público

O museu está aberto ao público?
a. Sim
b. Não

Interesse em
receber o Tainacan

A diretoria do museu tem interesse em receber o Tainacan?
c. Sim
d. Não

2. Gestão da informação

Avaliação do grau de maturidade da gestão da informação no museu,
principalmente no que se refere à informação já digitalizada sobre o acervo.
Avaliação da familiaridade/facilidade com que as informações sobre o acervo, e
sua digitalização, são operadas no museu.
No nível menos maduro (Nível 1), a gestão da informação não atende aos
requisitos iniciais de gerenciamento das informações sobre os acervos
institucionais, a começar pelo inventário, ferramenta básica de gestão de
acervos museais. Nessa dimensão, o museu deve ser induzido para o
desenvolvimento da gestão da informação. Já no nível mais maduro (Nível 4), a
gestão da informação acontece de forma eficaz, e inclui a presença de um
repositório digital organizado e disponibilizado para o público.
1.

Inventário - existência de inventário e porcentagem de peças
inventariadas. O inventário é a ferramenta básica de gestão do acervo
de um museu. Ele assegura a existência administrativa e a posse do
objeto/item de coleção, ao mesmo tempo em que garante sua
identidade.

2. Sistema de documentação - existência de um sistema implementado
de documentação museológica dos acervos do museu, com a
definição dos procedimentos e padrões a serem adotados. O sistema
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deve "[...] manter a informação sobre os itens do acervo e suportar os
procedimentos práticos de gestão das coleções, como o acesso,
gestão de empréstimo e localização e movimento de objetos."
(CIDOC, 2012).
3.

Modelo conceitual - Modelagem de dados segundo padrões
internacionais: Ex.: CIDOC, Requisitos Funcionais para Registros
Bibliográficos/ Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR), etc.

4.

Padrão de metadados - O museu utiliza algum tipo de modelo
padronizado a definição semântica e sintáticas do processo de
catalogação

segundo

padrões

existentes

e

validados

internacionalmente. Exemplo: DublinCore, Lido, MARC, Inventário
Nacional dos Bens Culturais Musealizados (INBCMC), etc.
5. Software de gestão da informação - existência e operabilidade de
um sistema computacional para gestão da informação no museu.
6.

Propriedade do acervo - tipologia e situação de propriedade de
acervo: própria, comodato, empréstimo, etc.; regularizada ou não.

7. Direito de imagem do acervo - porcentagem do acervo sobre o qual
o museu tem direito à utilização das imagens.
8. Acervo digitalizado - porcentagem do acervo que está digitalizado.
9. Tipologia/formato de suporte da mídia digital.

Gestão da
informação

Perguntas diagnósticas

Inventário

Qual porcentagem do acervo do museu está inventariado?

Sistema de
documentação

O museu possui sistema de documentação museológica?
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Modelo conceitual

A documentação museológica adota modelagem de dados
segundo padrões internacionais?
Se sim, qual?

Padrão de metadados

O museu utiliza padrão de metadados?
Se sim, qual?

Software de gestão da
informação - existência

O museu utiliza algum software de gestão da informação para a
documentação museológica?
Se sim, qual?
Ele engloba todas as etapas da documentação museológica?
Se não, quais etapas ele engloba?

Software de gestão da
informação operabilidade

O software de gestão da informação existente está operante?
Se apresenta problemas, quais são?
Qual a tipologia de propriedade do acervo?
a. Própria
b. Empréstimo
c. Comodato
d. Outras

Propriedade do acervo

Qual a porcentagem do acervo que está em situação de
propriedade regularizada?

Digitalização do acervo

Qual a porcentagem do acervo que está digitalizada?

Tipologia/formato de
suporte da mídia digital

Qual o formato de mídia digital do acervo digitalizado? Inserir
porcentagem por mídia.
O museu possui direito de imagem sobre o acervo?

Direito de imagem do
acervo

3. Recursos humanos

Qual porcentagem?
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Avaliação da realidade funcional do museu, no que se refere à gestão da
informação e de acervos. Objetivo da dimensão: mensurar a capacidade
funcional do museu para operar um software de gestão de acervos e gerenciar
a informação sobre os acervos institucionais.
Em um nível mais elevado (Nível 5), espera-se que as equipes do museus
tenham habilidades digitais elevadas, dentro de uma perspectiva de
alfabetização digital (JISC, 2014).
1.

Número total de funcionários - diz respeito ao número de
funcionários

institucionais,

incluindo

funcionários

regulares,

terceirizados e estagiários.
2. Funcionários que atuam na gestão da informação / documentação
museológica - quantidade de funcionários que atuam (de forma
dedicada ou eventual) à gestão da informação, com especial ênfase
aos processos de documentação museológica do acervo.
3. Técnico de gestão da informação museológica - técnicos com
formação específica, que atuam exclusivamente na gestão da
informação / documentação museológica.
4. Formação - refere-se às possibilidades de formação existentes na
instituição sobre gestão da informação digital e documentação
museológica.
5. Comunicação - refere-se às possibilidades de comunicação
existentes entre as diferentes equipes/funcionários do museu em prol
da gestão da informação digital e documentação museológica.

Recursos humanos
Número total de
funcionários

Perguntas diagnósticas
Qual o número total de funcionário do museu?
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Funcionários que atuam na
gestão da
informação/documentação
museológica

Quantos e quais funcionários atuam na gestão da informação?

Técnico de gestão da
informação museológica

Qual o número de técnicos de gestão da informação (que atuam
com a documentação museológica)?

Formação

Os funcionários recebem treinamento para utilização/melhoria/
atualização dos processos de gestão da informação?

Quantos funcionários atuam na documentação museológica?

Se sim, com qual periodicidade?
Como se dá a comunicação entre os diferentes membros da
equipe envolvidos na gestão da informação / documentação
museológica?

Comunicação

Existem líderes nesses processos de comunicação?
Existe um planejamento dos processos?
Existem reuniões periódicas com os envolvidos?

4. Infraestrutura TI

Essa dimensão objetiva averiguar a existência de infraestrutura física de
TI específica para a gestão tecnológica da informação no museu.
1.

Hardware - Aponta a disponibilidade e a qualidade dos
equipamentos de informática, em especial computadores,
disponíveis no museu. É importante salientar as máquinas
dedicadas à gestão da informação, assim como a existência de
computador com internet, microfone e áudio para realização de
reuniões de suporte com a equipe Tainacan.

2. Servidor

-

existência

de

servidor

armazenamento de dados de acervo.

dedicado

para
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3. Conexão com a internet - existência e qualidade da conexão
com a internet.
4. Escritório e sala de informática - existência de um espaço
específico para a gestão de TI do museu.
5.

Suporte de TI - existência de suporte de TI para o museu
(próprio ou terceirizado) que consiga manter os instrumentos de
gestão da informação utilizados pela instituição. Em uma
perspectiva mais madura (Nível 4), essa equipe trabalha em
conjunto com os técnicos do museu para o desenvolvimento de
ações de gestão da informação.

Infraestrutura de TI
Hardware disponibilidade de
computador, qualidade
e equipamentos de
áudio e vídeo

Perguntas diagnósticas
O museu possui computadores? Quantos?
Os computadores existentes no museu estão em bom estado de
funcionamento?
Se não, como eles se encontram?
Alguma das máquinas é dedicada à gestão da informação sobre
o acervo do museu?
Algum desses computadores possui infraestrutura de áudio e
vídeo para a realização de reuniões de suporte com a equipe do
Tainacan?

Servidor

O museu possui espaço em servidor para armazenagem da
digitalização de seus acervos?

Conexão com a internet O museu possui conexão rápida com a internet?
(existência e qualidade)
Se não, ele possui algum tipo de conexão com a internet?
Especifique.
Escritório/sala de
informática

O museu possui espaço dedicado para o gerenciamento da rede
de informática institucional?
Se sim, existe espaço específico para as ações de gestão da
informação informatizadas?
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Suporte de TI - próprio

O museu possui equipe própria para o gerenciamento da rede de
informática institucional?
Essa equipe trabalha junto aos técnicos do museu em ações de
gestão da informação?

Suporte de TI terceirizado

O museu possui equipe terceirizada para o gerenciamento da
rede de informática institucional?
Essa equipe trabalha junto aos técnicos do museu em ações de
gestão da informação?

5. Mídia e comunicação

Essa dimensão tem como foco avaliar a existência e a qualidade da
interação do museu na internet (site) e nas mídias sociais, tendo como premissa
a possibilidade de disponibilização dos acervos institucionais on line. Para isso,
são abordadas, na avaliação, as tipologias de interação via site e redes sociais,
levando-se em consideração as possibilidades vigentes na Internet. Também
são abordados a disponibilização/promoção do acesso aos acervos existentes
nos museus, bem como de suas imagens, com foco na avaliação do grau de
maturidade institucional para fomentar o relacionamento de seus públicos com
acervos em rede. As variáveis dessa dimensão estão descritas nos itens a
seguir:
1.

Acesso on line de acervos – diagnostica se o museu
disponibiliza seus acervos na Internet e de que forma esse
acesso é feito para os públicos interessados. Em especial,
aponta a existência e o formato de repositório digital de acervos.

2. Existência de site institucional – aponta se o museu possui
site institucional estabelecido e atualizado.
3. Presença nas redes sociais – diagnostica a presença e as
características das interações do museu nas redes sociais.

145
Também avalia se essas interações promovem o acesso aos
acervos institucionais.
4.

E-mail próprio – o museu possui e-mail próprio,
institucionalizado.

5. Licença de imagem – aponta se o museu possui licença de
imagem sobre os acervos, na medida em que essa é uma
informação importante para a disponibilização digital dos
mesmos.
6. Outros serviços on line – diagnostica a presença de outros
serviços on line ofertados pelo museu.

Mídia e
comunicação

Perguntas diagnósticas

Acesso on line de
acervos

O museu disponibiliza seus acervos na Internet?

Existência de site
institucional

O museu possui site institucional?

Se sim, de que forma esse acesso é feito?

Se sim, esse site é atualizado?
O site possui conteúdos e/ou acesso aos acervos institucionais?
Se sim, em que formato esse conteúdo/acesso é provido?

Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

O museu possui alguma conta de rede social (Facebook, Twitter,
Instagram, etc.)?
O museu possui fanpage em rede social?
Se sim, essas contas são atualizadas? Que tipo de interação é
proposta (divulgação de eventos, programação, notícias
institucionais e/ou de parceiros, streaming de vídeos,
disponibilização de acervos, visitas virtuais, etc.)?
As redes fazem divulgação e/ou promovem acesso aos acervos
institucionais?

Existência de e-mail
próprio

O museu tem e-mail próprio?
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Licença de imagem

O museu possui licença de imagem sobre seus acervos?
Se sim, qual a porcentagem do acervo cuja licença de imagem é
de propriedade do museu?
Se não, qual a propriedade de imagem do acervo? Definir
propriedade e porcentagem.

Outros serviços on line

O museu disponibiliza algum outro tipo de serviço on line? Se sim,
quais e com que propósito?

6. Gestão institucional

Dois aspectos são abordados nessa dimensão: o plano museológico e o
programa de comunicação do acervo. O plano museológico é a ferramenta
básica de gestão de um museu. De acordo com a legislação vigente, o Plano
Museológico "é compreendido como ferramenta básica de planejamento
estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da
vocação da instituição museológica para a definição, o ordenamento e a
priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de
funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus,
constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno
e para a atuação dos museus na sociedade." (BRASIL, 2009). Nesse sentido,
ele deve contemplar, entre outros itens, um programa de acervos, voltado ao
planejamento do processamento técnico, gerenciamento, preservação e difusão
dos acervos dos museus (IBRAM, 2016).
Dessa forma, a dimensão "Gestão institucional" busca avaliar a existência
de marcos regulatórios institucionais que favoreçam o planejamento, a execução
e a avaliação da gestão da informação do museu, com especial foco na
estruturação de políticas internas de preservação e de difusão de acervos via
Internet. São variáveis dessa dimensão os itens listados a seguir:
1. Programa de preservação de acervos digitais - refere-se aos
princípios de organização, gestão e avaliação de diretrizes para
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a preservação de acervos digitais. Inclui os princípios de
formação da coleção, aquisição e descarte de objetos digitais,
sua documentação museológica e conservação/restauração.
2. Programa de difusão de acervos - refere-se aos princípios de
organização, gestão e avaliação de diretrizes para a difusão de
acervos, com especial ênfase na divulgação de acervos por via
digital e na Internet.
3.

Plano museológico - refere-se a existência e utilização do
plano museológico enquanto ferramenta de gestão e de
definição dos programas do museu. Com especial atenção aos
programas de difusão de acervos e de preservação de acervos
digitais.

Gestão institucional
Programa de
preservação de
acervos digitais

Perguntas diagnósticas
O museu possui um programa de preservação de acervos
digitais?
Se sim, quais os instrumentos de gestão vigentes?
As equipes do museu estão cientes desse plano e trabalham na
sua execução?

Programa de difusão
de acervos

O museu possui um programa de difusão de acervos via digital?
Se sim, quais os instrumentos de gestão vigentes?
As equipes do museu estão cientes desse plano e trabalham na
sua execução?

Plano museológico

O museu possui plano museológico estabelecido e atualizado?
Esse plano contempla um programa de gestão de acervos,
incluindo sua gestão documental e difusão on line?
Esse plano inclui um programa de preservação de acervos
digitais?

7. Governança
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A dimensão de governança tem como foco a avaliação do processo de
coordenação, regulação e determinação da gestão da informação e do
provimento do acesso aos acervos digitalizados nos museus. A ênfase dessa
dimensão está na identificação e atuação dos atores participantes, valores
estabelecidos, transparência dos processos e impactos externos. São variáveis
dessa dimensão os seguintes itens:
1.

Gestão da informação - transparência - diagnóstico do grau de
transparência das ações de gestão da informação e digitalização dos
acervos, e das responsabilidades para que esses processos ocorram.

2. Parceiros externos - gestão e comunicação do acervo - existência
de parcerias do museu com outras instituições ou pessoas para a
gestão e comunicação do acervo, incluindo inventário participativo
(IPHAN, 2016).
3. Financiamento das ações - existência e gerenciamento de fontes de
financiamento para os processos de gestão da informação,
digitalização dos acervos e provimento do seu acesso.

Governança

Perguntas diagnósticas

Gestão da informação
- transparência

Quais pessoas determinam os processos de gestão da
informação do museu? Qual a hierarquia dessas pessoas frente
à direção do museu e frente aos demais funcionários?
Que porcentagem dos funcionários do museu sabem como
acontecem e quais são os processos de gestão da informação
em curso na instituição?

Parceiros externos O museu realiza parcerias para a gestão do acervo?
gestão e comunicação
Se sim, com que instituições/pessoas e com quais objetivos
do acervo
específicos?
Quais são os processos atuantes nessas parcerias? Que
pessoas estão implicadas nesses processos?
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Financiamento das
ações de gestão da
informação

Existem fontes de financiamento para os processos de gestão
da informação do museu?
Quais são e como funcionam?
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ANEXO 2
Níveis de maturidade por dimensão avaliativa
1. Caracterização da instituição

Caracterização da
instituição

Nível de maturidade

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Número de peças do
acervo

Até 499 itens no
acervo

De 500 a 999
itens no acervo

De 999 a 4.999
itens no acervo

Mais de 5.000
itens no acervo

Número anual de
visitantes

Até 2.000
visitantes/ano

De 2.0001 a
10.000
visitantes/ano

De 10.001 a
100.000
visitantes/ano

Mais de 100.001
visitantes/ano

Interesse pelo Tainacan

Museus que não
tem interesse em
utilizar
o
Tainacan

Museus que têm
interesse
em
utilizar/conhecer
o Tainacan e não
possuem
sistema
informatizado de
gestão do acervo

Museus que têm
interesse
em
utilizar/conhecer
o Tainacan e
possuem
sistemas
informatizados
de gestão do
acervo

Museus que já
estão realizando
a migração dos
acervos para o
Tainacan

2. Gestão da informação
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Gestão da informação

Inventário
Sistema de
documentação
●
●
●

Modelo conceitual
Padrão de
metadados
Software de
gestão da
informação

Propriedade de acervo
Digitalização do
acervo
●

Tipologia/formato
de suporte da
mídia digital

Direito de imagem do
acervo

Nível de maturidade
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Não existe
planejamento e
desenvolvimento
de processos de
gestão da
informação. O
museu não
possui inventário
atualizado de
seu acervo, não
possui sistema
de
documentação, e
não digitaliza seu
acervo. Não
utiliza software
de gestão da
informação. Não
tem informação
e/ou não detém
os direitos de
imagens sobre
os acervos e/ou
sobre a
propriedade dos
acervos.

Existe um
sistema
incipiente de
gestão da
informação. O
museu possui
inventário
parcialmente
atualizado e
sistema de
documentação
operante, mas
com dados ainda
não digitalizados.
Não utiliza
software de
gestão da
informação. O
museu não
digitaliza seu
acervo. Não tem
informação e/ou
não detém os
direitos de
imagens sobre
os acervos e/ou
sobre a
propriedade dos
acervos.

Existe um
sistema de
gestão da
informação. O
museu possui
inventário
parcialmente
atualizado e
sistema de
documentação
operante, com
dados
parcialmente
digitalizados. O
software de
gestão da
informação
utilizado está
parcialmente
operante. Detém
parcialmente os
direitos de
imagens sobre
os acervos e/ou
sobre a
propriedade dos
acervos.

Existe um
sistema de
gestão da
informação. O
museu possui
inventário
atualizado e
sistema de
documentação
operante, com
dados
digitalizados. O
software de
gestão da
informação
utilizado está
operante. Detém
os direitos de
imagens sobre
os acervos e/ou
sobre a
propriedade dos
acervos.

3. Recursos humanos

Recursos humanos

Número total de
funcionários
Funcionários que
atuam na gestão da

Nível de maturidade
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Os recursos
humanos para o
estabelecimento
de processos de
gestão da
informação no
museu são

Os recursos
humanos
existem, mas
são precários e
não
profissionalizado
s, dependendo

Os recursos
humanos
existem de forma
parcial, não
suficiente para
atender a todas
as necessidades

Existem recursos
humanos
especificamente
contratados, de
forma estável,
para a gestão da
informação sobre
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informação/document escassos ou
inexistentes.
ação museológica

de estagiários,
voluntários, etc.

de gestão da
informação na
instituição. Os
recursos
humanos são
parcialmente
profissionalizado
s.

os acervos no
museu.

Técnico de gestão da
informação
museológica
Formação

Não existe
formação
sistemática
sobre gestão da
informação para
as equipes do
museu

As equipes do
museu recebem
formação
esporádica e de
forma
inconsistente,
dependendo do
interesse
pessoal de cada
funcionário.

As equipes do
museu recebem
formação,
formação
esporádica e de
forma
inconsistente, a
partir de um
planejamento da
direção do
museu.

Os profissionais
recebem
formações
periódicas
específicas para
a gestão da
informação no
museu, a partir
de um
planejamento da
direção do
museu.

Comunicação

Não existem
lideranças
estabelecidas
para o
direcionamento
das ações de
gestão da
informação no
museu, nem
equipe dedicada
ao
desenvolvimento
dessas ações.
Como
consequência,
os processos de
planejamento e
comunicação e
não são claros
para as equipes.

Começam a
surgir lideranças
para o
direcionamento
das ações de
gestão da
informação no
museu, assim
como começa a
ser estruturada
uma equipe
dedicada ao
desenvolvimento
dessas ações.
Entretanto essas
pessoas não
agem a partir de
um
direcionamento
institucional e
sim por
interesses
pessoais. Dessa
forma, os
processos de
planejamento e
comunicação e
não são claros
para as equipes.

Existem
lideranças
estabelecidas
para o
direcionamento
das ações de
gestão da
informação no
museu, assim
como uma
equipe dedicada
ao
desenvolvimento
dessas ações.
Essas ações são
planejadas
institucionalment
e, mas como os
recursos
humanos não
são suficientes, a
comunicação
entre as equipes
não acontece de
forma eficiente.

Existem
lideranças
estabelecidas
para o
direcionamento
das ações de
gestão da
informação no
museu, assim
como uma
equipe dedicada
ao
desenvolvimento
dessas ações.
Essas ações são
planejadas
institucionalment
eea
comunicação
acontece de
forma eficiente
entre as equipes.
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4. Infraestrutura de TI

Infraestrutura de TI

Hardware disponibilidade,
qualidade de
computador. Sistema
de áudio e vídeo.
Computador dedicado à
gestão da informação.
Servidor
Conexão com a internet
(existência e qualidade)
Escritório/sala de
informática
Suporte de TI - próprio
Suporte de TI terceirizado

Nível de maturidade
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

A infraestrutura
de TI e precária
ou inexistente.
Os funcionários
do museu não
possuem
computadores
funcionais e em
número
suficiente; a
internet não
existe ou é
muito lenta; não
existe equipe de
TI que dê
suporte ao
funcionamento
da infraestrutura
a às ações de
gestão da
informação. Não
existe espaço
dedicado para
abrigar os
recursos
tecnológicos de
gestão da
informação no
museu.

Existe
infraestrutura de
TI, parcialmente
dedicada à
gestão da
informação.
Existem
computadores e
internet básicos,
funcionais e em
número
suficiente, mas
os recursos de
armazenamento
e back up da
informação são
caseiros; não
existe equipe de
TI que dê
suporte ao
funcionamento
da infraestrutura
às ações de
gestão da
informação. Não
existe espaço
dedicado para
abrigar os
recursos
tecnológicos de
gestão da
informação no
museu.

Existe
infraestrutura de
TI dedicada à
gestão da
informação.
Existem
computadores e
internet
funcionais e em
número
suficiente.
Existe equipe
de TI para
suporte ao
funcionamento
da infraestrutura
às ações de
gestão da
informação.
Existe espaço
dedicado para
abrigar os
recursos
tecnológicos de
gestão da
informação no
museu.

Existe
infraestrutura de
TI de
excelência,
dedicada à
gestão da
informação.
Existem
computadores
de ponta e
internet de alta
velocidade, em
número
suficiente para o
atendimento
dedicado à
gestão da
informação.
Existe equipe
de TI para
suporte ao
funcionamento
da infraestrutura
a às ações de
gestão da
informação.
Essa equipe
consegue
trabalhar junto
aos técnicos no
desenvolviment
o de ações
específicas de
gestão da
informação.
Existe espaço
dedicado para
abrigar os
recursos
tecnológicos de
gestão da
informação no
museu.
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5. Mídia e comunicação

Mídia e
comunicação

Acesso on line de
acervos
Existência de site
institucional
Presença nas redes
sociais - existência e
tipo de uso

Nível de maturidade

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

O museu não
possui site, email próprio e/ou
conta em mídias
sociais. Também
não possui
nenhum tipo de
disponibilização
on line de seu
acervos.

O museu possui
site institucional,
e-mail próprio,
conta em mídias
sociais, e/ou
repositório digital
de acervos. As
interações
nessas
plataformas
acontecem de
forma episódica,
de acordo com
os interesses
pessoais dos
funcionários.

O museu possui
site institucional,
e-mail próprio,
conta em mídias
sociais, e/ou
repositório digital
de acervos. As
interações
nessas
plataformas
acontecem
sistematicament
e, mas não
planejada e/ou
avaliada.
Existem
funcionários
designados para
essas funções.

O museu possui
site institucional,
e-mail próprio, e
conta em mídias
sociais. O museu
possui
repositório digital
de acervos
disponibilizado
para os públicos.
As interações
nessas
plataformas
acontecem de
forma planejada
e seguindo uma
política
previamente
estabelecida,
executada por
funcionários
específicos. Os
acervos
institucionais são
divulgados por
meio dessas
plataformas.

Existência de e-mail
próprio
Outros serviços
online

6. Gestão institucional

Gestão institucional

Nível de maturidade
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4
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Programa de
preservação de
acervos digitais
Programa de difusão
de acervos
Plano museológico

As ações de
gestão
institucional não
são organizadas
mediante
planejamento
prévio. O museu
não possui plano
museológico,
nem programa
de difusão de
acervos.

O museu possui
ferramentas
básicas de
gestão, como o
plano
museológico,
e/ou o programa
de difusão de
acervos e/ou
programa de
preservação de
acervos digitais,
mas não pautam
suas ações por
esses
instrumentos
e/ou os mesmos
se encontram
desatualizados.

O museu possui
ferramentas
básicas de
gestão, como o
plano
museológico,
e/ou o programa
de difusão de
acervos e/ou
programa de
preservação de
acervos digitais.
As ações
desenvolvidas
são parcialmente
pautadas por
esses
documentos.
São realizados
planejamentos
baseados
nesses
documentos,
mas que nem
sempre são
realizados e
avaliados em
sua totalidade.

O museu possui
ferramentas
básicas de
gestão, como o
plano
museológico, o
programa de
difusão de
acervos e o
programa de
preservação de
acervos digitais.
As ações
institucionais são
planejadas,
desenvolvidas e
avaliadas
levando em
consideração
esses
documentos.

7. Governança

Governança

Transparência

Nível de maturidade
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Não existem
processos
formalizados para
a gestão da
informação no
museu.

As ações
desenvolvidas
para a gestão da
informação
acontecem
espontâneamente,
de acordo com os
interesses
pessoais de cada
funcionário. A
direção do museu
não estabelece
processos claros

As ações voltadas
à gestão da
informação sobre
os acervos do
museu estão
parcialmente
institucionalizadas.
Parte dos
processos estão
planejados e
existem algumas
pessoas
envolvidas de

Os processos de
uso e
partilhamento de
responsabilidades
sobre a gestão da
informação no
museu são
institucionalizados
e todos os
envolvidos têm
clareza de suas
funções
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Parceiros
externos gestão e
comunicação

Não existem
parcerias externas
para a gestão e
comunicação dos
acervos.

do acervo

Financiamento Não existe
das ações de
gestão da
informação

financiamento
regular para as
ações de gestão
da informação
(funcionários,
equipamentos,
etc.). Não existe
captação de
recursos em fontes
externas, como
editais e leis de
fomento.

para o
gerenciamento da
informação sobre
os acervos do
museu.

forma designada
para essas
funções.

As parcerias
externas
acontecem de
forma intermitente
e sem
planejamento,
dependendo dos
interesses
pessoais de
funcionários para
serem realizados.

As parcerias
externas
acontecem de
forma
parcialmente
institucionalizada.
Os parceiros são
reconhecidos pela
direção do museu
como
interlocutores; os
processos de
gestão e
comunicação dos
acervos têm um
planejamento
mínimo, mas ainda
acontecem de
forma episódica.

As parcerias
externas são
institucionalizadas
e previamente
planejadas. Os
funcionários e a
direção estão
cientes da parceria
e os parceiros são
interlocutores
reconhecidos. As
ações acontecem
de forma
periódica.

Existe
financiamento
regular para as
ações de gestão
da informação,
que abarca
parcialmente as
necessidades do
trabalho cotidiano.
Existem
funcionários
mantidos por esse
financiamento,
mas em número
insuficiente. Não
existe captação de
recursos em fontes
externas, como
editais e leis de
fomento.

Existe
financiamento
regular para as
ações de gestão
da informação,
que abarca grande
parte das
necessidades
cotidianas.
Existem
funcionários
suficientes
mantidos por esse
financiamento.
Existe captação
episódica de
recursos em fontes
externas, como
editais e leis de
fomento.

Existem
financiamentos
consistentes, que
cobrem todas as
necessidades das
ações de gestão
da informação.
Existe captação
regular de
recursos em fontes
externas, como
editais e leis de
fomento.

