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O que é o projeto
● Parceria entre Universidade Federal de Goiás e Ministério da Cultura – 

Coordenação de Cultura Digital

– O problema que nos une: 

● como construir experiências de produção de acervos digitais 
onde a camada de socialização entre usuários seja tão 
importante quanto os processos de gestão dos acervos?

● As soluções atuais são duras e técnicas, voltadas, em geral, para 
especialistas.

● 4 grandes ações envolvem este projeto:

– A construção de um modelo de governança sobre como operar 
acervos digitais de forma compartilhada, distribuída e colaborativa;

– A construção de um protótipo de ferramenta web para a Acervos 
Digitais com o maior foco possível na sua experiência social de uso

– A construção de uma formação presencial e EAD;

– Experimentação de processos de ativação de redes de potenciais 
usuários para apropriação do protótipo. 



  

O que estamos fazendo

● Um protótipo de espaço de convergência 
de acervos digitais
– Não estamos chamando de sistema, ferramenta, 

ambiente, plataforma...

– Tem por objetivo promover e facilitar a 
interoperabilidade entre vários sistemas, 
ferramentas, ambientes, etc...

– A experiência é em torno de um grande 
remixador de acervos, integrando:

● Sistemas legados de repositórios: Dspace, Fedora, etc..
● Redes sociais: Facebook, Youtube, Vimeo, Flickr, etc...



  

Como estamos fazendo

● Aprimorando arquitetura federada e integração 
de APIs em rede

APIs: mídias sociais
Outros ambientes

Ambientes legados



  

Como estamos fazendo

● Aprimorando arquitetura federada e integração 
de APIs em rede



  

Como estamos fazendo

● Comparando e analisando funcionalidades de 
vários softwares livres consolidados no 
universo dos repositósios



  

Como estamos fazendo

● Foco em colaboração em rede



  

Como estamos fazendo

● Todo o desenvolvimento desse espaço de 
convergência é baseado em Wordpress:
– O WP funciona como espaço meio, permitindo:

● A interoperabilidade entre sistemas;
● A classificação/indexação de documentos digitais, 

permitindo realizar ações de curadoria em objetos 
oriundos de outros espaços:

– Trazer coleções do Flickr e reindexar;
– Montar coleções do Youtube e reindexar.

● A gestão completa do acervo nativo: construção de 
coleções, estrutura de metadados, rotulagem, indexação, 
classificação → a gestão completa permite maior 
liberdade no trânsito entre ambientes



  

Como estamos fazendo

● Construímos um padrão completo de 
desenvolvimento MVC para desenvolver um 
tema em Wordpress: https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/MDSTema.pdf?1432032876 

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/MDSTema.pdf?1432032876


  

Como estamos fazendo

● Definição de modelos de classe Model, View e 
Controller: https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/MDSTema.pdf?1432032876 

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/MDSTema.pdf?1432032876


  

Como estamos fazendo

● Processo de desenvolvimento por ciclos



  

Como estamos fazendo
● Design gráfico



  

Como 
estamos 
fazendo

● Design 
gráfico:
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