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RESUMO (250 a 500 palavras)
Este relatório aborda o período de 01/08/2016 a 27/07/2017. Na terceira e última fase (2016-2019) de seu
projeto  denominado  Iniciativa  Legatum:  acesso  remoto  e  preservação  digital  do  patrimônio  audiovisual
custodiado por arquivos de instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina, o Grupo de
Estudos sobre Cultura, Representação e Informações Digitais (CRIDI)  trouxe uma série de novos desafios. O
primeiro deles foi o contato com as novas ferramentas com as quais passamos a trabalhar: os softwares livres
AtoM e Archivematica que em nossa pesquisa objetivam, respectivamente, possibilitar o acesso e a preservação
de acervos audiovisuais – entretanto, nesse período inicial trabalhamos apenas com o AtoM; nesse sentido,
surge,  consequentemente,  o  desafio  de  compreender  a  linguagem  que  essas  ferramentas  trazem,  que  se
caracteriza por termos tecnicistas, se transformando num outro desafio , mas que é mister enfrentá-lo para a
compreensão teórica das ferramentas e, também, para a sua utilização. O terceiro desafio envolve diretamente
o Plano de Trabalho que me foi destinado, não só pelo mergulho no cenário dos direitos de autor, tão relevante
para a grande temática que a pesquisa envolve, mas também pela importante missão de introduzir um debate
sobre o tema entre as questões que surgem no ambiente do repositório Legatum – Sonus et Imago (RL-SI),
discussão essa que, sem dúvidas, ganhará força e se mostrará fundamental em fases posteriores. No caminho
para o enfrentamento dos desafios apontados, buscamos a utilização das ferramentas que estavam ao nosso
alcance, assim, é importante reforçar o papel da solidificação do conhecimento através de leituras – que foi o
nosso primeiro suporte, mas não o único – e a construção colaborativa do conhecimento entre os bolsistas;
paralelo a essa iniciativa, as reuniões também foram um espaço de grande importância, onde pudemos sanar as
dúvidas que surgiam nesse processo de aprendizagem. Além disso,  foi  realizado um treinamento para que
conquistássemos a habilidade de trabalhar com o software AtoM. Ainda nesse sentido, é importante ressaltar a
participação dos bolsistas, com o apoio do CNPq, como ouvintes no III Seminário Internacional de Preservação
Digital (III SINPRED), realizado em Brasília no período 03 a 05 de maio de 2017, pois, no evento, foi possível
(re)conhecer os característicos problemas que envolvem a preservação digital no Brasil e no mundo, e confirmar
que a solução para tais desafios perpassam não só por uma série de arcabouços que envolvem infraestruturas
tecnológicas ou de recursos humanos, mas é algo que demanda uma postura colaborativa e multidisciplinar.

Palavras Chaves: Patrimônio audiovisual. Preservação audiovisual.  Atom. Archivematica. 

INTRODUÇÃO
A nova fase da pesquisa nos trouxe maiores responsabilidades por significar um grande avanço não só para a
pesquisa, mas para a salvaguarda de acervos audiovisuais de uma maneira geral,  isso porque o Repositório
Legatum – Sonus et Imago (RL-SI) traz consigo a ousada proposta de ser um “repositório destinado ao acesso
remoto e à preservação de versões digitais nativas ou resultantes de processos de conversão digital de itens
constituintes  de acervos audiovisuais  públicos  de instituições brasileiras  e  de  outros  países  de  idiomas de
origem latina” (SILVA, 2015). Muito embora existam projetos semelhantes a esse, a exemplo do “California Light
and Sound Collection” nenhum se mostrou tão ambicioso em sua dimensão de querer unir, em um só espaço,
produtos digitais de países com uma mesma raiz idiomática. É justamente por conta do caráter amplo do RL-SI
que é preciso que, os passos que são dados para a execução desse projeto, sejam cuidadosos para que o
produto  final  seja,  não  só  eficaz,  mas  respeitado  e  reconhecido  pela  comunidade  científica  nacional  e
internacionalmente. 

Na  intenção  de  realizar  a  execução  do  projeto  de  maneira  cautelosa,  seguimos  uma  série  de  passos:
inicialmente, para que pudéssemos conhecer o software e termos uma noção de seu funcionamento, foram
passados  para  nós  conhecimentos  sobre  o  software  livre  AtoM  (Acess  to  Memory),  que  foi  adotado  na
construção do RL-SI e que, de acordo com o próprio site do grupo, é “a web-based, open source application for
standards-based archival description and access in a multilingual, multi-repository environment.” (ATOM, s/p),
além disso, visitamos o site do AtoM e fizemos uma busca por manuais que poderiam contribuir também nesse
momento; assim, compreendendo um pouco acerca do software, passamos a um segundo momento no qual
fomos guiados a navegar pela plataforma Legatum, conhecendo suas seções e especificações, onde teríamos
acesso e onde o acesso seria restrito; o terceiro momento, foi o início efetivo das inserções de vídeos – a
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começar pela TV UFBA –, onde encontramos alguns desafios que foram superados. Depois dos testes com a
inserção dos vídeos da TV UFBA, passamos ao cadastramento das instituições que responderam ao questionário
na Fase 2 de 3, etapa anterior da pesquisa (2013-2016), iniciando um “povoamento” (ou uma “população”) do
ambiente AtoM da nossa pesquisa. 

Além das atividades que foram mencionadas e da realização de reuniões, foram transmitidas para os bolsistas
atividades no sentido de aprimorar  a  sua habilidade de trabalho em grupo e  houve a  participação,  como
ouvintes, no III Seminário Internacional de Preservação Digital (SINPRED), realizado em Brasília no período 03 a
05 de maio de 2017 – que se mostrou extremamente importante para a solidificação no conhecimento das
novas tecnologias voltadas para acesso e preservação audiovisual, como o AtoM e o Archivematica e para o
reconhecimento das dificuldades que são encontradas por pessoas de outras instituições e de outros países em
suas tarefas de preservar os arquivos digitais. 

MATERIAIS E MÉTODOS
O momento da reunião é importante por ser o momento em que há uma atualização do desenvolvimento das
atividades  da  pesquisa  e  da  distribuição  de  novas  tarefas,  por  isso  será  esse  o  nosso  primeiro  ponto  de
apresentação. Inicialmente, os encontros foram realizados esporadicamente, por ter havido uma dificuldade em
encontrar um dia e horário em que todos pudessem estar presentes, mas, depois de fixadas as grades de cada
um dos bolsistas e escolhido um dia para a realização da reunião, voltamos a nos reunir a cada 15 dias não só
para a atualização em relação às atividades dos integrantes do grupo, mas, também, para a transmissão de
informações acerca do desenvolvimento da pesquisa nas atividades que foram realizadas pelo líder do Grupo
CRIDI  e  de  novidades  sobre  o  cenário  de  preservação  documental  audiovisual  e  arquivístico,  nacional  e
internacional. Muito embora as reuniões presenciais fossem importantes, passamos a discutir a possibilidade da
realização  de  reuniões  remotas,  através  de  videoconferências,  por  isso,  passamos  a  explorar  opções  de
ferramentas que tornassem isso possível;  neste sentido, duas plataformas se destacaram: o Zoom e MConf.
Entretanto, depois de assistirmos os vídeos de apresentação do Mconf (oferecido para uso pela Rede Nacional
de Pesquisa - RNP), percebemos que ele correspondia mais ao que buscávamos, assim, optamos por realizar o
teste  dessa  ferramenta.  Durante  os  testes,  encontramos  algumas  dificuldades  para  o  acesso  ao  MConf,
especialmente, na ativação do vídeo e do áudio, mas, superados os tropeços iniciais, achamos que a ferramenta
era, de uma maneira geral, adequada para o que se propunha e para o que estávamos necessitando. Entretanto,
algumas reuniões ainda foram realizadas presencialmente. 

Teoricamente, passamos a realizar em grupo atividades que antes eram individuais. Analisando isso hoje, posso
afirmar que essa opção foi excelente, pois, no trabalho em grupo somos uma coletividade que deve pensar
como uma unidade e o conflito com as diferentes ideias nos faz pensar em soluções que consigam chegar ao
resultado que é procurado, sem deixar de respeitar o pensamento de cada um. Fazendo-nos desenvolver uma
habilidade que é importante, até mesmo no sentido mais amplo da pesquisa, já que “Uma vez que o trabalho
possui potencial abrangente e de grande espectro, espera-se que a ação colaborativa seja uma aliada para que
os objetivos sejam alcançados” (SILVA et al, 2016, p. 534). Aqui, assim como no atual cenário da preservação
digital, colaboração é a palavra-chave. Essas atividades foram: 

-  Análise das respostas do questionário que foi  respondido na fase anterior  da pesquisa –o
objetivo  dessa  tarefa  era,  além  de  aguçar  os  nossos  sentidos  para  a  prática  de  leitura  e
compreensão de dados e gráficos, encontrar os principais problemas enfrentados por instituições
detentoras de acervos audiovisuais. Desta maneira, fizemos, inicialmente, uma leitura dos dados
que tínhamos disponíveis separadamente, depois nos reunimos para a comparação e discussão
dos pontos – o que tínhamos em comum e de diferente. Num segundo momento, passamos a
identificar os  problemas como pertencentes  a um dos três grupos que identificamos (falta  de
conhecimento, lacunas na gestão e infraestrutura inadequada), alguns problemas poderiam fazer
parte  de  um  mesmo  grupo  ou  de  nenhum.  Aos  poucos  fomos  concluindo  o  trabalho,  com
intervenções realizadas, também, digitalmente via Google Docs;
-  Construção  de  uma  árvore  de  problemas  -  A  construção  da  árvore  de  problemas  está
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intrinsecamente conectada com a análise que fizemos, já que a análise é a base para a elaboração
da árvore. Essa atividade da árvore foi um grande desafio, pois, mesmo após as explicações acerca
da construção dela, tivemos dúvidas e precisamos (re)construí-la algumas vezes. Assim, na base da
árvore colocamos os três grandes problemas que selecionamos – e que estão supracitados – e,
partir daí, formamos a “copa da árvore” apontando os problemas que são derivados deste. Essa
atividade nos demandou um bom tempo, especialmente, em sua concretização, já que as ideias do
grupo estavam mais alinhadas que antes. 
-  Realização  de  leituras  e  elaboração  de  fichamentos –  a  realização  dessa  atividade  nos
proporcionou a utilização do formulário padrão de fichamento do CRIDI, que é um instrumento
desenvolvido pelos  membros do  grupo e  que está  disponibilizado  em nosso  ambiente  virtual
reservado, o Moodle PQ2. As leituras dos textos foram feitas individualmente, e, posteriormente,
marcamos uma data para que nos reuníssemos e alinhássemos as nossas ideias sobre os textos,
para que fizéssemos uma seleção, recortando para os fichamentos aquilo que seria, de fato, mais
importante. Nessa atividade, as nossas reuniões também aconteceram presencial e remotamente,
utilizando ferramentas como o Google Docs. 

Individualmente,  foi-me confiada uma atividade de pesquisa para a Prof.  Tânia Clemente,  responsável  pelo
Laboratório de Estudos do Discurso Imagem e Som (LABEDIS), do Museu Nacional da  Universidade Federal do
Rio de Janeiro (MN-UFRJ), que nos solicitou colaboração devido à necessidade de melhor compreensão sobre
direito de imagem sobre as obras que o LABEDIS tem trabalhado em restauração. A pergunta,  a princípio,
parecia algo simples, mas não foi simples respondê-la, já que se fez necessário para a resolução (parcial) da
questão a busca por conhecimento em outras legislações para além da Lei  9.610/98,  que dispõe sobre os
Direitos Autorais, como a Lei 11.904, que institui o Estatuto dos Museus e o Regimento Geral da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Entretanto, também se fez necessário o contato com alguns colegas museólogos que
foram  fundamentais  para  a  finalização  dessa  questão.  Além  disso,  tive  a  tarefa  de  estudar  o  compêndio
legislativo do CONARQ e descobrir quais as instituições que estão sob a jurisdição do Arquivo Nacional. 

Na vertente prática da pesquisa, houve a realização de um treinamento, pelo arquivista criador do RL-SI , Ricardo
Sodré de Andrade, para que nos tornássemos aptos a utilização da plataforma  e pudéssemos nela inserir os
vídeos  das  instituições  parceiras.  Neste  caso,  utilizamos  como  teste  a  TV  UFBA,   por  ser  uma  unidade
pertencente  à  Universidade  Federal  da  Bahia,  e  ter  seus  vídeos  mais  acessíveis,  através  do  seu  canal  no
YouTube,  o  WebTVUFBa  (link:  https://www.youtube.com/user/webtvufba).  Depois  do  treinamento,  ficamos
encarregados de passar uma parte dos vídeos para a plataforma e revisar os que foram passados pelos nossos
colegas e assim o fizemos, inserindo 115 vídeos que estavam disponíveis no canal da TV UFBa. Era para ser uma
quantidade  maior,  entretanto,  encontramos  algumas  dificuldades:  certos  vídeos,  simplesmente,  não  eram
inseridos devido ao seu tamanho, que não chegavam nem a 100 MB  – muito embora o tamanho “limite”
estabelecido pela plataforma fosse de 250 MB –, noutros momentos a demora no carregamento da internet ou
no preenchimento de algumas informações, fazia com que a página reiniciasse e perdêssemos o que já havia
sido feito, atrasando a inserção de outros vídeos. Fomos aprimorando nossa ação com o tempo e conseguimos
concluir a tarefa satisfatoriamente.

Depois disso,  tivemos a  experiência e  a missão de “povoar”  (ou “popular”,  como a  área de tecnologia  da
informação denomina) o RL-SI não com vídeos, mas com as instituições que participaram da pesquisa que foi
realizada na fase anterior (2013-2016), assim, foi mais uma nova descoberta. Inserimos 35 instituições em um
trabalho de caráter estritamente mecânico (mas basicamente necessário) de pesquisa e coleta de informações
que,  em  alguns  casos,  não  eram  encontradas  no  endereço  oficial  da  instituição,  o  que  fazia  com  que
acabássemos recorrendo à sites do Estado ou do Município ao qual pertencia a instituição. Além disso, já que
nesse momento não contamos com um treinamento, tivemos que conhecer e compreender a norma ISDIAH
(Norma internacional para a descrição de instituições com acervos arquivísticos) para saber o que os campos
cobravam e como preenchê-los de maneira adequada para que a informação da instituição fosse transmitida de
maneira adequada. 

Por fim, é importante ressaltar a nossa ida à Brasília dos dias 03 à 05 de maio, para o evento III Seminário de
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Preservação  Digital/V Encontro da Rede Cariniana,  com o apoio  do CNPq,  que permitiu ao Grupo CRIDI  o
pagamento da nossa taxa de inscrição no evento, além das passagens aéreas (ida e de volta),  hospedagem,
custos com deslocamento (de nossas casas para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o evento,
e, também, o inverso) e os custos com a nossa manutenção em todo o período que passamos lá. Cumpre-se
afirmar a importância desse investimento por contribuir para um entendimento mais completo acerca do papel
dos softwares que estávamos utilizando, não só dentro do nosso projeto, mas também em projetos de outras
áreas  como  a  Biblioteconomia  e  a  Museologia;  assim,  foi  possível  estabelecer  um  diálogo  com  os
enfrentamentos  de  obstáculos  relativos  à  preservação  de  arquivos  digitais  através  de  uma  perspectiva
multidisciplinar.  Além  disso,  o  evento  contou  com  palestrantes  dos  Estados  Unidos  (Sonia  Barbosa,  da
Universidade de Harvard) e do Canadá (Corey Davis, o coordenador da rede de preservação COPPUL), onde foi
possível perceber que vários dos problemas enfrentados aqui em nosso país também são recorrentes em países
onde tem-se a concepção de que dinheiro não seria problema, quando, na verdade, a solução utilizada por eles
é a busca por parcerias e o alinhamento das soluções buscadas pelas instituições em um só segmento, até
chegarem a consórcios mais amplos. Além das palestras, ainda participamos do workshop de Preservação em
Repositórios Digitais  Confiáveis,  realizado por Corey Davis, onde aprendemos sobre o desenvolvimento dos
serviços de preservação com gestão auditada e certificada usando software livre,  tais  como Archivematica,
Archive-it, Dataverse e LOCKSS – atividade que se encaixou perfeitamente no que queremos desenvolver com o
Archivematica  num  segundo  momento.  No  mais,  participamos  de  uma  reunião  extraoficial  com  os
representantes  das  entidades ali  presentes  –  a  exemplo do Arquivo Nacional,  IBICT,  UnB –  e  com os dois
palestrantes internacionais, onde foram discutidas questões acerca do arquivamento seguro; isso porque, até
então,  a  fita  magnética  digital  Linear  Tape-Open (LTO)  vinha sendo utilizado  como melhor  solução para o
armazenamento dos arquivos digitais,  entretanto,  nos últimos  tempos tem-se constatado que,  talvez,  essa
opção não seja o que se espera, isso porque, de acordo com o artigo de Marty Perlmutter (2017, s/p) as versões
seguidamente fabricadas deste tipo de suporte (... LTO 3, LTO 4 ... LT 7) tornam obsoletas as versões a partir da
antepenúltima versão criada – atualmente as LTO só leem as duas últimas versões existentes: por exemplo, a
LTO 4 não consegue ler a LTO 1, só a LTO 2 e a LTO 3 – obrigando a migração regular, de custo muito elevado
mesmo se apenas considerarmos a aquisição das fitas propriamente ditas: como diz Perlmutter, “what that
means for film archivists with perhaps tens of thousands of LTO tapes on hand is that every few years they must
invest millions of dollars in the latest format of tapes and drives and then migrate all the data on their older
tapes—or risk losing access to the information altogether”, em outras palavras, as pessoas pagam muito caro
por um material que dura poucos anos. Com essa informação, questionou-se o uso das fitas LTO, tendo sido
reconhecida como possível e provável substituta das fitas LTO a tecnologia de “nuvens”, que seria uma solução
mais economicamente viável quando pensada como coletividade cooperativa de usuários e que não sofreria
com  a  necessidade  de  atualização  de  suporte  da  maneira  que  as  LTO  sofrem;  entretanto,  reconheceu-se
também que, no Brasil, ainda não há confiança suficiente das instituições no uso das nuvens como ambiente de
arquivamento  seguro;  nesta  linha  de  pensamento,  viu-se  que  todas  as  instituições  trabalhavam,
separadamente, na construção de um meio de arquivamento seguro para a preservação específica de seus
próprios acervos digitais, o que nos fez perceber que há uma falta de diálogo entre as instituições, que estão
construindo  algo  que  vai  pelo  mesmo  caminho,  onde  todas  poderiam  trabalhar  colaborativamente  na
construção de um único produto que atendesse a demanda de todos. 

RESULTADOS
Antes de apontar  diretamente  os  resultados que foram alcançados  na execução desta  fase  da pesquisa,  é
importante relatar os objetivos que foram traçados e cumpridos, sem deixar de lado, também, uma justificativa
acerca dos pontos que não foram alcançados.

a) Participar da consolidação da análise bibliográfica em execução pela equipe da pesquisa, no tocante ao
tema do acesso remoto a acervos audiovisuais –  Para a consolidação do conhecimento acerca do objeto de
pesquisa que vem sendo estudado e construído, nos foi demandado a leitura de artigos com foco na questão
dos repositórios digitais. Especificamente para esse plano de trabalho, foi demandada a leitura de obras com
foco no direito autoral, como Direito Autoral Descomplicado, de Cláudio Goulart (2009), e Informação, direito
autoral  e  plágio,  conjunto  de  artigos  selecionados  e  organizados  por  Guilherme Ataíde  Dias  e  Bernardina
Oliveira (2015), além disso, a busca por artigos em revistas jurídicas que tratam do tema foi essencial . 
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b) Participar das ações relativas ao prosseguimento do diagnóstico das “estruturas e condutas observáveis na
área  da  conversão  de  imagem  em  movimento”  (SILVA,  2012,  p.10),  já  em  andamento  na  pesquisa,
concentrando-se no tema do acesso remoto a acervos audiovisuais – Neste sentido, podemos apontar a busca
que foi feita acerca do projeto “California Light and Sound Collection”, onde analisamos o projeto, discutindo o
que ele traz de inovação,  no que poderíamos nos inspirar  em relação a ele,  e  o que o  Legatum trazia de
inovação  em relação  ao  projeto  da  Califórnia.  Importante  é  ressaltar  também a  nossa  participação  no  III
SINPRED onde pudemos apreender o que vem sendo executado no sentido da preservação digital, não só na
Arquivologia, mas, também, em relação as outras áreas da Ciência da Informação; 
c)  Participar  das  ações  iniciais  de  disponibilização  online  de  um conjunto  de  soluções  e  procedimentos
adequados relativos à digitalização e ao acesso remoto de itens audiovisuais, concentrando-se no tema do
acesso remoto a acervos audiovisuais, e levando em consideração as limitações institucionais identificadas
durante a fase anterior da pesquisa – Aconteceu através da nossa capacitação para a utilização e manutenção
do  software  AtoM,  onde  pudemos,  inicialmente,  trabalhar  com  a  inserção  de  vídeos  da  TV  UFBA  e,
posteriormente, com a inserção de novas instituições;
d)  Participar  das  ações  iniciais  da  etapa  piloto  associada  ao  acesso  remoto  via  Repositório  Legatum,
concentrando-se no tema do acesso remoto a acervos audiovisuais – Essa fase foi efetivada, justamente, com
o que foi apontado na letra c: a inserção dos vídeos da TV UFBA e a inserção de novas instituições; 
e)  Acompanhar  o  prosseguimento  das  ações  e  acordos  relativos  à  instalação  do  software  open  source
Archivematica  e  à  estrutura  de  metadados  do  Legatum  relativa  ao  efetivo  livre  acesso  remoto  a  itens
audiovisuais  que estejam em domínio  público nas instituições  de guarda,  mas considerando também os
aspectos  e  questões  relativas  ao acesso remoto a itens  mantidos sob a  responsabilidade de instituições
públicas, mas que possam vir a estar associados a limitações de acesso, devido a direitos de autor, de uso de
imagem, entre outros limitadores similares ou daí advindos – Não chegamos a trabalhar com o Archivematica,
pois prolongamos a fase de conhecer o AtoM e reconhecer as falhas que encontramos durante a execução de
nossas tarefas no Legatum. No entanto, o software Archivematica foi instalado com sucesso por membros da
equipe de pesquisa do Grupo CRIDI, em servidor dedicado, adquirido com recursos da pesquisa, e alocado na
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFBA), que dá apoio ao desenvolvimento da pesquisa.
f) Dar prosseguimento ao compartilhamento/difusão dos resultados da pesquisa – Os resultados da pesquisa
sempre são demonstrados através dos relatórios e, também, de textos publicados pelo líder do grupo (que é
composto por informações retiradas de nossos relatórios  e outras  produções)  e apresentações em evento,
tendo os bolsistas como coautores, como o pôster apresentado no III SINPRED. 

Apresentados os objetivos, cumpre-se agora fazer a exposição dos resultados que, de fato, foram alcançados
por nossas ações e quais não foram:

a)  Desenvolvimento  da  capacidade  de  investigação  teórico-metodológica  e  sua  aplicação  prática  –  esse
resultado aconteceu através das leituras dos textos, de atividades como a análise, a elaboração da árvore de
problemas e, também, com a pesquisa destinada ao LABEDIS-MN-UFRJ, no âmbito de nosso projeto;
b) Desenvolvimento da capacidade de refletir sobre possibilidades de conhecer e agir no contexto em que
vivem, através da utilização/fruição de arquivos audiovisuais digitais – as atividades com um segmento teórico
também foram a base para a efetivação desse resultado, já que é através da discussão gerada por atividades
desse tipo que há um refinamento da nossa visão crítica/reflexiva em relação ao nosso objeto de estudo e à
realidade na qual ele está inserido; 
c) Integração de conhecimentos e reunião de subsídios para a compreensão dos problemas relacionados à
digitalização de imagens em movimento -  foram a análise de dados e a construção da árvore de problemas
que nos permitiram, através da análise de gráficos e respostas, reconhecer os problemas mais comuns nas
instituições de salvaguarda de acervos audiovisuais e ter a possibilidade de classificá-los dentro de um grupo de
problemas enfrentados (em nosso caso, utilizamos três grupos: Gestão, Conhecimento e Infraestrutura). Num
segundo momento, é possível afirmar que a nossa participação no III SINPRED foi de grande valia para esse
resultado, pois, como já foi apontado, durante o evento tivemos a oportunidade de conhecer os problemas
enfrentados por profissionais de outros locais do Brasil e do mundo, e as soluções que podem ser construídas –
inclusive colaborativamente. 
d) Comunicação escrita e/ou oral em evento científico e/ou extensionista –   Essa fase nos exigiu uma parte
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conceitual  por  ser  necessária  para  o  conhecimento  acerca  do  objeto  com  o  qual  estávamos  trabalhando,
entretanto,  as ações realizadas durante  esse  período foram de cunho mais mecânico,  mais  manual,  o que
dificultou a elaboração de algo mais criativo e teórico;
e) Participação em elaboração de artigo científico para publicação em periódico nacional – Posso citar a minha
colaboração  na  produção  do  artigo  “A  iniciativa  Legatum e  a  preservação  digital  de  arquivos  audiovisuais
públicos”  que  foi  publicado  na  Revista  Brasileira  de Biblioteconomia  e  Informação,  lançada no período  de
Setembro/Dezembro de 2016; 
f) Participação no processo de criação das condições para o lançamento regular de memórias, referências,
ações e produtos da pesquisa no Repositório Institucional da UFBA – Essa ação deverá ser contemplada até o
fim da pesquisa, onde todos os dados coletados serão lançados ao Repositório Institucional da UFBA; 
g) Atualização no campo da preservação de documentação audiovisual – este ponto está constantemente em
progresso, pois recebemos, com recorrência, notícias que trazem atualizações acerca do campo do audiovisual
através  da  lista  de  discussão  do  grupo  CRIDI  (cridi-l@listas.ufba.br).  Além  disso,  é  possível  reafirmar  a
importância da participação no evento do III SINPRED – onde houve a realização do Workshop “Preservação em
Repositórios Digitais Confiáveis” - e do V Encontro da Rede Cariniana. 

DISCUSSÃO
O advento da era Moderna trouxe inúmeras inovações, em especial, a invenção da tipografia e da imprensa,
marcos  importantíssimos  no  desenvolvimento  dos  direitos  autorais,  isso  porque,  durante  a  Renascença,  o
crescente interesse pela leitura acabou por gerar uma série de privilégios aos livreiros e editores, os chamados
Copyrights, que visavam não a proteção do autor, mas do editor. Dessa maneira, fortaleceu-se “a idéia que os
frutos da obra pertenciam aos que as editavam. Raramente se concedia direitos a um individuo sobre sua
própria obra, pois autor e editor eram figuras distintas.” (OLIVEIRA, 2011, s/p). Uma prova de que o direito de
copyright estava conectado mais a uma exploração econômica de uma obra do que à proteção dos direitos de
autor, está justamente no fato de que “a exigência de que os livreiros detivessem autorização dos autores para
publicação surgiu apenas no século XVI.” (BABINSKI, 2015, p. 5). 

A situação de exploração narrada perpetuou até o fim do século XVII, quando os livreiros passaram a ver que a
sua força estava enfraquecendo. Babinski (2015, p. 5) diz que eles “passaram a reivindicar proteção jurídica aos
autores, a fim de conseguir destes a cessão dos direitos de exploração econômica da obra.” Foi nesse contexto
que surgiu a primeira legislação inglesa que trabalhava diretamente com o tema, o Statute of Anne, de 1710 –
que ficou mais conhecido como Copyright Act –, o texto normativo tinha a intenção de proibir “a reprodução
das obras e dava aos autores o direito exclusivo sobre seus trabalhos inéditos por um prazo de 14 anos” (BESSA,
2009, s/p), e foi uma grande inovação justamente por romper com o privilégio dos editores, que antes era
considerado perpétuo.  Influenciada pela  decisão inglesa,  em 1793,  a França,  rompendo com os privilégios
editoriais, lançou um Decreto no qual se regulava os “direitos de propriedade dos autores de escritos de todo o
gênero, do compositor de música, dos pintores e dos desenhistas” (BABINSKI, 2015, p. 6). Oliveira (2011, s/p)
reforça esse pensamento ao versar que o decreto  “trouxe o papel moral do autor à tona, através de regras até
então inéditas relativas à propriedade de obras literárias, musicais e de artes plásticas”. Com esse rompimento,
o modelo francês tornou-se referência seu modelo ficou conhecido como  continental,  isso porque ele traz o
Direito Autoral com uma dupla natureza jurídica: isso quer dizer que os direitos do autor são protegidos em sua
esfera patrimonial, “fundado no conceito de propriedade, mas também se protege o aspecto pessoal do mesmo
direito, de natureza extrapatrimonial. Os chamados direitos morais do autor,  em contraposição aos direitos
patrimoniais, buscam assegurar o direito de personalidade do autor exteriorizado na obra” (BABINSKI, 2015, p.
6) – essa divisão é adotada até os dias atuais. 

Com  o  modelo  francês  sendo  influenciador  na  área  temática  dentro  de  toda  a  Europa,  outros  avanços
aconteceram em relação à proteção do direito do autor, especialmente no cenário internacional. Durante o
século XIX, ocorreu em Berna,  na Suíça,  a  Convenção Internacional  para a Proteção de Obras Literárias e
Artísticas,  que ficou popularmente conhecida como a Convenção de Berna.  Esse importante evento buscou
padronizar uma proteção aos autores considerando as duas naturezas dos direitos autorais, o que fez com que
os Estados Unidos da América não participassem dele. Oliveira (2011, s/p) aponta que a Convenção de Berna
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trouxe uma série de novidades,  delegando a cada signatário a proteção mínima e a aplicação das normas
internacionais, além disso, foi elencado um rol de obras que seriam protegidas por essas normas, sendo que o
rol elencado era exemplificativo, dando aos países a opção de ampliá-lo, se assim fosse de sua vontade; ainda
em se tratando da Convenção de Berna, Oliveira (2011, s/p) mostra que foram estabelecidos que haviam duas
limitações em relação aos direitos exclusivos do autor: 1) necessidade de acesso à cultura e à informação pela
sociedade,  essa  limitação  permitia  que  as  obras  fossem  utilizadas  sem  a  autorização  do  autor/titular  e
gratuitamente,  em  certos  casos;  2) Interesses  das  empresas  de  difusão  de  obras  literárias,  artísticas  e
científicas, pois, em alguns casos a autorização prévia dos autores é dispensada – isso sem que haja dispensa
das suas remunerações. 

Além da Convenção de Berna,  um outro marco  no cenário  internacional  foi  a  Convenção  Universal  sobre
Direitos do Autor que aconteceu em 1952, na cidade de Genebra. Esse evento foi organizado pela UNESCO e os
Estados Unidos foram os condutores e o seu objetivo era de promover um diálogo entre as duas correntes
acerca dos direitos autorais – a do modelo francês, que trabalhava propriamente com a questão do direito de
autor, e a do direito inglês, que trabalhava com a noção de copyright. Entretanto, o evento trouxe uma mudança
que Oliveira (2011, s/p) considerou um retrocesso. Ele discorre o seguinte: 

(…)  enquanto  a  Convenção  de  Berna  garantiu  que  qualquer  autor  de  qualquer
nação tivesse protegida sua obra desde o momento em que é criada, independente
de  publicação,  enquanto  Genebra  só  traz  a  garantia  de proteção  se  a  obra  for
publicada e tiver em sua primeira edição o símbolo ©, juntamente com o nome do
titular e o ano da publicação.

O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que está em vigor até hoje e serviu para a formação de diversos
normativos  que  tratam  sobre  o  tema.  O  mais  conhecido  deles,  além  de  dispositivos  constitucionais  que
protegem os autores – a exemplo do Art. 5º em seus incisos IX, XIV e XXII – é a Lei 9.610/1998, a chamada Lei
dos Direitos Autorais. Entretanto, Babinski (2015, p. 9) traz que o primeiro marco legal foi a Lei 11 de Agosto de
1827, que instituiu os cursos de Ciências Jurídicas no Brasil, isso porque o seu Art. 7º “os direitos autorais dos
professores sobre o material produzido para as cadeiras dos cursos, pelo prazo de dez anos”. A Constituição de
1891  também foi de grande importância na construção da história do direito de autor no Brasil, pois foi na
época  de vigência  dessa Norma Maior  que foi  criada a  primeira  lei  específica  a tratar  do tema,  “a  Lei  nº
496/1898, também denominada Lei Medeiros e Albuquerque, nome de seu relator. Destaca-se que esta lei foi
inspirada já nos preceitos da Convenção Internacional de Berna (1886)” (BABINSKI, 2015, p. 9).  A lei citada,
entretanto, logo foi revogada, em 1916, com o surgimento do Código Civil da época. É o Código de 1916, que dá
os novos contornos do Direito de Autor no Brasil, trazendo uma nova forma de classificação, organizada em
capítulos distintos (propriedade literária, artística e científica, edição e representação dramática). Neste sentido,
Babinski (2015, p. 9) afirma que:  

Os  direitos  autorais,  neste  ato  normativo,  são apresentados como bens móveis,
passíveis de cessão. Ao autor de obra artística, literária ou científica era assegurado
o direito exclusivo de reproduzi-la. Ademais, caso tivesse herdeiros e/ou sucessores,
o referido direito era a eles transmitido pelo prazo de sessenta anos contados da
data  de  sua  morte.  Se  não  houvesse  herdeiros  ou  sucessores,  a  obra  caía  em
domínio comum. 

Após o Código Civil de 1916 diversas leis começaram a ser criadas para suprir a ausência de uma legislação
específica acerca do tema, entretanto, em 1973 foi publicada a Lei nº 5.988 que tinha a intenção de consolidar
todas essas leis esparsas para facilitar a busca por normas sobre o tema. Essa Lei foi revogada praticamente em
sua totalidade pela já citada Lei dos Direitos Autorais (LDA), de 1998. Em seu Art. 1º a Lei já define qual o seu
papel “Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que
lhes são conexos” (BRASIL, 1998, s/p). Já no Art. 5º, o legislador define alguns conceitos fundamentais para a
compreensão da lei e do que ela visa a proteger; entre esses conceitos está o de audiovisual  (inciso VII, alínea i)
que é compreendido como aquilo “que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade
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de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua
captação,  do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua
veiculação” (BRASIL, 1998, s/p). 
Se tratando da compreensão do que seja a figura do autor para a citada norma, é adotado o modelo francês, o
que quer dizer que a figura do autor está associada a uma visão dualista, possuindo uma natureza moral e uma
natureza patrimonial. 

Os  direitos de natureza moral  compreendem a criação de um autor,  trata-se da
manifestação  de  sua  vontade  individual  –  são  denominados  de  direitos  da
personalidade,  pelo  seu  caráter  de  inalienabilidade  e  irrenunciabilidade;  os  de
natureza patrimonial são os direitos de natureza econômica (…) (GARCIA; SOUSA, 
2015, p. 36) 

Em  outras  palavras,  a  natureza  patrimonial  do  Direito  de  Autor  está  mais  relacionada  ao  financeiro,  à
exploração econômica daquele produto, enquanto que a natureza moral está ligada à essência da produção.
Importante,  desta  maneira,  trazer  o  que versa  a  legislação  acerca  dessas  duas esferas  do Direito  Autoral:
enquanto que o Art. 25 ressalta que “cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a
obra audiovisual.” (BRASIL, 1998, s/p, grifo nosso), mostrando que justamente por seu caráter personalíssimo
ele é um direito indisponível, já o  Art. 28, que versa sobre os direitos patrimoniais, traz que “Cabe ao autor o
direito exclusivo de utilizar, fruir e  dispor da obra  literária, artística ou científica.” (BRASIL,  1998, s/p, grifo
nosso), ou seja, já vemos que, aqui, cabe a possibilidade de disponibilidade. 

Na esfera dos direitos morais do autor, cumpre destacar importante dispositivo que define a obra caída em
domínio público, diz o art. 24 em seu § 2º, “compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída
em domínio público.” (BRASIL, 1998, s/p, grifo nosso). Para Goulart (2009, p. 89), isso quer dizer que “caberia ao
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional estabelecer parâmetros no sentido de compelir o
Estado a criar mecanismos, objetivando a defesa e a integridade das obras que caíram em Domínio Público,
bem como a manutenção de sua autoria e a preservação do patrimônio cultural (…)”, além disso, o autor ainda
afirma que essas decisões do legislador “em nada afetam o exercício legal dos direitos morais dos sucessores
legítimos do autor, devido à natureza jurídica de sua imprescritibilidade”. 

A lei ainda aponta a existência de coautores na obra. É o seu Art. 16 quem dispõe sobre o tema: 

Art.  16. São  coautores  da  obra  audiovisual  o  autor  do  assunto  ou  argumento
literário, musical ou lítero-musical e o diretor.
Parágrafo único. Consideram-se coautores de desenhos animados os que criam os
desenhos utilizados na obra audiovisual. (BRASIL, 1998, s/p, grifo nosso)

Por  fim,  há uma seção na legislação  (Capítulo  VI,  arts.  81  a  86)  destinada,  especialmente,  a  dispor  sobre
questões  que  envolvem  a  utilização  e  distribuição  da  obra  audiovisual,  abordando  questões  como
consentimento para utilização econômica da obra (Art. 81, caput), como funcionaria o contrato de exclusividade
e menções que devem ser feitas em cada cópia (Art. 81, §§ 1º e  2º), o que deve estabelecer o contrato de
produção audiovisual (Art. 82 e incisos) e dispõe sobre outras questões como desistência de atores, existência
de coautor e a em caso de utilização de outros meios artísticos,  a exemplo de música,  dentro do produto
audiovisual (Arts. 83, 84, 85 e 86). 

É importante pensar na existência dessa legislação, não só em sua existência idealista (de proteger os direitos
do  autor),  mas  de  uma  maneira  mais  prática,  ou  seja,  precisamos  pensar  no  que  tem  sido  efetivamente
cumprido para a proteção dos autores. Para Goulart (2009, p. 89), o Estado não assume as responsabilidades
que deveria assumir, especialmente, ao tratar da proteção daqueles arquivos que caíram em Domínio Público,
entretanto, acredito que esse desinteresse do Estado é consequência do desinteresse que a maioria das pessoas
têm pela sua história e pela conservação desta. É preciso que haja uma (re)educação para que o valor dos
arquivos audiovisuais sejam reconhecidos enquanto parte da história e que, assim, as leis que protegem o seu
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criador sejam mais rígidas e cumpridas da maneira efetiva, havendo a necessária valorização do trabalho do
autor – que, geralmente, está atrás das câmeras – para que não fique esse lesado.

Contextualizada a  questão que envolve  o  Direito  do Autor,  cabe compreendermos o funcionamento dessa
legislação dentro dos repositórios digitais,  como o Legatum. Assim, afirma o Art.  29 em sua alínea IX que
depende de prévia autorização do autor “a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero” (BRASIL, 1998, s/p), por isso que, na pesquisa,
vem sendo constantemente realizado um trabalho de apresentação do projeto e do que é por ele proposto, e,
também, de realização de reuniões com os representantes das instituições que possuem acervo audiovisual,
para que elas possam conhecer os objetivos da pesquisa e,  assim, autorizarem ou não a inserção de seus
materiais audiovisuais. Ou seja, para a utilização em uma plataforma de acesso como o Legatum, é necessária a
autorização daquele que é titular dos Direitos de Autor. 

Neste sentido, muitas vezes, diante da grande valorização aos direitos patrimoniais imposta pela LDA, é possível
se falar  na existência de um choque entre o direito do autor e o direito de acesso à informação – que é
resguardado pela Constituição Federal em seu Art. 5º. O direito de acesso à informação é caracterizado por ser
um princípio constitucional, o que faz com que tenha um grande valor diante de situações de conflitos com leis
ordinárias, como a Lei dos Direitos Autorais, isso porque, segundo Ataliba (apud OLIVEIRA, 1998, p. 30-31) os
princípios constitucionais são “as diretrizes magnas que constituem um caminho a ser perseguido pelo Estado,
são linhas mestras da legislação, as quais, para ele, não devem ser contrariadas, mas sim, prestigiadas até as
últimas consequências.”  Com isso,  podemos afirmar que,  por ter  a colocação de princípio constitucional,  o
direito de acesso à informação não sofre influências dos direitos de autor, por isso Oliveira (1998, p. 33) nos
mostra que “quando o direito à informação se defronta com uma norma que pode coibir seu exercício, o jurista
deve fazer uso da força que hoje determina uma norma constitucional.” Entretanto, há quem pense que não, as
duas normas – a Lei dos Direitos Autorais e o princípio do acesso à informação – não têm em sua essência o
desenvolvimento de um impasse, isso porque para Michel (1997, s/p), “o direito à informação está em busca de
um sutil equilíbrio entre os titulares dos direitos (o benefício da criação e/ou do investimento econômico) e os
usuários dos produtos desenvolvidos e difundidos”; já Eboli (2011, s/p) , ao trazer o pensamento de Abrão, nos
mostra  que  a  “função  das  leis  autorais  é,  não  só  a  de  coibir  o  uso  ilícito  dos  direitos  e  obra,  mas,  e
principalmente, a de garantir a proteção ao seu uso lícito”. Dessa maneira, podemos ver que, doutrinadores
apontam que não há barreiras entre o direito de acesso à informação e a execução da lei dos direitos de autor,
entretanto, faz-se necessário a criação de maiores diálogos entre representantes das duas normas na busca de
uma consolidação acerca do(s)  conhecimento(s)  que envolve(m) os dois temas para que, assim, o acesso à
informação  seja  executado  de  maneira  plena  ao  máximo de  indivíduos  que  puder  alcançar  sem interferir
naqueles que são economicamente beneficiados por suas produções.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 15)
ATOM. Welcome to the acess to memory Wiki. Disponível em: <https://wiki.accesstomemory.org/Main_Page> 
Acesso em: 23 de jul. de 2017 

BABINSKI, Daniel. Noções Gerais de Direitos Autorais. Escola Nacional de Administração Pública. Brasília: 2015 

BESSA, Jammes Miller. A evolução dos direitos autorais no Brasil. Conteúdo Jurídico, Brasilia-DF: 30 out. 2009. 
Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.25312&seo=1>. Acesso em: 23 de jul. 
2017.

BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9610.htm> 
Acesso em 25 de jul. de 2017

EBOLI, João Carlos de Camargo. O interesse intelectual coletivo e sua harmonização com a propriedade 
intelectual. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-interesse-intelectual-coletivo-e-sua-

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 10/13

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/o-interesse-intelectual-coletivo-e-sua-harmoniza%C3%A7%C3%A3o-com-propriedade-intelectual
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9610.htm
https://wiki.accesstomemory.org/Main_Page


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

harmoniza%C3%A7%C3%A3o-com-propriedade-intelectual> Acesso em 09 de ago. De 2017

GOULART, Claudio. Direito autoral descomplicado. Brasília: Thesaurus, 2009, 118p. 
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2011. Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.34214&seo=1>. Acesso em: 23 jul. 
2017.

PERLMUTTER, Marty. The lost picture show: Hollywood archivists can’t outpace obsolescence. IEEE Spectrum. 
Disponível em: <http://spectrum.ieee.org/computing/it/the-lost-picture-show-hollywood-archivists-cant-
outpace-obsolescence> Acesso em 25 de jul. de 2017 

SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves da. Iniciativa Legatum: acesso remoto e preservação digital do patrimônio 
audiovisual custodiado por arquivos de instituições brasileiras e de outros países de idiomas de origem latina.
2015. Projeto de continuidade de pesquisa (Fase 3 de 3), submetido à modalidade de Bolsa de Produtividade 
em Pesquisa (PQ) 2015 - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência da Informação. 

SILVA, Rubens Ribeiro Gonçalves da; et al. A iniciativa Legatum e a preservação digital de arquivos audiovisuais 
públicos. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas-SP. v. 14, n. 3, p. 515-540, set-
dez. 2016 

SOUSA, Rosilene Paiva Marinho de; GARCIA, Joana Coeli Ribeiro. Cessão de direitos autorais em periódicos 
científicos brasileiros. In: DIAS, Guilherme Ataíde; OLIVEIRA, Bernardina M. J. Freire. Informação, direito autoral
e plágio. João Pessoa: Editora da UFPB, 2015 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
a) Reuniões para debates que contribuem para a organização e desenvolvimento do grupo de estudos CRIDI;

b) Leituras de obras que nos trazem reflexões acerca dos desenvolvimentos e inovações que vêm cercando a
área do audiovisual, e do Direito Autoral;

c) Elaboração de fichamentos das leituras que foram realizadas em grupo;

d) Construção conjunta de uma árvore de problemas;

e) Inserção de vídeos na plataforma RL-SI, dentro da coleção da TV UFBA; 

f) Cadastramento de instituições no RL-SI para povoamento do ambiente, das seguintes instituições: Arquivo Pú-
blico da Cidade de Belo Horizonte, Arquivo Público Do Estado de São Paulo, Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro, Arquivo Público Mineiro, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Centro Técnico Audiovisual, Cinema-
teca Brasileira, Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Fundação Cultural do Estado da Bahia
, Fundação Municipal de Cultura, Fundação TV Minas Cultural (Rede Minas), Fundação Padre Anchieta, Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Museu da Imagem e do Som, TV UFMG, TV Senado, Centro de
Memória da Bahia, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, Rede Cariniana, Universidade Federal de
Minas Gerais, Empresa Brasil de Comunicação, Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Universidade Federal do
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Recôncavo da Bahia;

g)  Pesquisas  acerca  da legislação que envolve  o  CONArq e  construção de um diálogo multidisciplinar  com
museólogos em uma investigação teórica; 

h) Participação no minicurso “Introdução à Propriedade Intelectual” com o Professor Rodrigo Moraes; 

i) Participação como coautora no pôster e no resumo “Iniciativa Legatum: Atualizando a pesquisa e o repositório
LEGATUM – SONUS et IMAGO” apresentado no III SINPRED; 

j) Participação no Workshop “Preservação em Repositórios Digitais Confiáveis” com o especialista em gestão de
preservação digital do Consórcio de Bibliotecas Universitárias do Canadá, Corey Davis. 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES
a) Simpósio CRIDI: Dilemas Digitais Audiovisuais (Evento extensionista – Palestrante)

b) 2ª Semana de Arte e Cultura do ICI (Apresentação do grupo de estudos CRIDI - Palestrante)

c) V Seminário de Integração do PPGCI-UFBA (Ouvinte) 

d) “Ética e Educação na Área da Preservação”, palestra com a Profª. Drª Adriana Hóllos (Ouvinte)

e) III Seminário Internacional de Preservação Audiovisual – V Encontro da Rede Cariniana (Ouvinte/Coautora em
resumo e pôster apresentados) 

f) Lançamento do Website do Legatum e da Guia Witness (Apoio Técnico)

DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS
a) A readaptação, não só à vida de bolsista de iniciação científica, mas à rotina acadêmica de um modo geral, foi
um grande desafio nos primeiros meses, que foi superado com as leituras e as atividades de pesquisa, individual
ou em grupo;  

b) Compreender o funcionamento do RL-SI, que foi superado com o treinamento realizado;

c)  Houve  algumas  dificuldades  durante  a  inserção  de  alguns  vídeos  no  RL-SI,  que  foram  prontamente
solucionadas através do diálogo com os membros do Grupo CRIDI desenvolvedores do ambiente;

d) Dificuldade durante o processo inicial de inserção das instituições no RL-SI, que foi superada com a leitura do
Manual do AtoM e leitura da norma ISDIAH (Norma internacional para a descrição de instituições com acervos
arquivísticos).  
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Salvador, 11 de agosto de 2017

Illana de Brito Mascarenhas Oliveira                                 Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva
Estudante Orientador (a)

Secretaria do Programa
Rua Basílio da Gama, 06. Canela.
Salvador – BA. 40.110-040.
Tel.: 71 3283-7968 / 3283-7970

E-mail: pibic@ufba.br

Plano de Trabalho do Estudante Pág. 13/13

mailto:pibic@ufba.br

	INTRODUÇÃO
	MATERIAIS E MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSSÃO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (máximo 15)
	ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO
	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES CIENTÍFICAS E PUBLICAÇÕES
	DIFICULDADES ENCONTRADAS / CAUSAS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERÁ-LAS

