
RESPOSTAS SOBRE RECURSOS TECNOLÓGICOS  

QUESTÃO APRESENTADA AO COLABORADOR: Que recursos tecnológicos considera essenciais 

para que uma proposta como a do Repositório Legatum encontre o caminho de sua 

consolidação e uso na esfera pública? 

 

OBS.: Considere “(01 vez)” onde não houver uma indicação (entre-parênteses) da quantidade 

de vezes que o termo apareceu nas respostas dos colaboradores 

 

Acesso / Disseminação / Compartilhamento / Difusão (04 vezes)2 

Acordos formais de parcerias 

Aplicativo para celular direcionado à equipe 

Archivematica  (04 vezes)2 

Armazenamento / Armazenamento distribuído / Suporte de armazenamento fiáveis / HD / LTO 

/ ODA / HD em rede / Discos SSD (11 vezes)2 

Microfilmagem eletrônica 

Crowdsourcing para aperfeiçoamento de tags e descritores / Plataforma de interação com o 

usuário  (02 vezes)2 

AtoM / Disponibilização de manual do AtoM  (05 vezes)2 

Atualização de softwares  (02 vezes)1 

Autenticidade  (02 vezes)1 

Avaliações de outros sistemas (concorrentes ao Archivematica e ao AtoM) 

Base de dados / Servidor de base de dados / Diagnósticos de base de dados  (03 vezes)2 

Capacitação / especialização profissional / Estudos e investigações / Encontros e seminários 

(04 vezes)2 

Catalogação automatizada (por inteligência artificial) 

Computadores adequados  (04 vezes)2 

Controle e registro de consultas e visualização / Relatórios de busca  (02 vezes)1 

COPPUL (adotar esquema similar ao do Council of Prairie and Pacific University Libraries) 

Datacenter próprio 

Descrição arquivística  (03 vezes)2 

Digitalização / Escaners / Recursos de conversão digital  (03 vezes)2 

Divulgação (marketing) 

Escalabilidade  (02 vezes)1 

Gestão de acervo / Planilhas de registro de ações  (02 vezes)1 



Gestão financeira para continuidade de suporte / Planejamento para crescimento futuro  (02 

vezes)1 

Integração de softwares  (03 vezes)2 

Interpares (adotar definições que chamem a atenção institucional) 

Legislação arquivística 

Listas de discussão institucionais 

Metadados / Captura automática de metadados  (02 vezes)1 

Migração de conteúdo 

Normas / Padrões e protocolos de integração / disponibilização de normas  (04 vezes)2 

OAIS 

Preservação digital / softwares de gestão de preservação digital / Formato digital efetivo / 

Suportes de armazenamento fiáveis / Codecs adequados  (08 vezes)2 

Prospecção de tendências  (03 vezes)2 

RDC-Arq  (03 vezes)2 

Reconhecimento de voz, de áudio e de texto 

Recursos de conservação / Restauração  (02 vezes)1 

Recursos de gravação / leitura  (02 vezes)1 

Recursos de tradução 

Recursos web lúdicos interativos como estratégia de ampliação de interesse e de acesso 

Redes adequadas para armazenamento e compartilhamento / infraestrutura adequada de T.I. 

(04 vezes)2 

Restaurabilidade de instalação de softwares 

Segurança da informação  (04 vezes)2 

Sensibilizar instituições sem recursos financeiros, humanos e técnicos 

SIGAD (conectado ao ambiente do Legatum) 

Software livre  (03 vezes)2 

Tecnologia de nuvens  (02 vezes)1 

Vocabulário controlado 


