Projeto Laboratório de Políticas Públicas Participativas
Foco em Acervos Digitais

Reunião de Alinhamento
Oficina de Experimentação
MinC – UFG - UFPE
Goiânia, 24 a 26 de agosto de 2015

Agenda da reunião
●

24/08:

●

manhã:
–

Abertura do nosso encontro: fala do MinC posicionamento o projeto como um todo e
contextualizando a importância do nosso alinhamento para o projeto

–

Apresentação dos nossos planos de trabalho originais:
●

●

●

Plano de Trabalho da UFG: o que estamos fazendo no termo de descentralização de
recurso com o MinC
Plano de Trabalho da UFPE: o que a UFPE está fazendo e sinalizar como está o andamento
geral do Afro-Digital - questões atuais, resultados, problemas.

–

Apresentação do SocialDB/Tainacan: navegação dirigida;

–

Discussão entre nós: alinhamentos e papéis.

tarde:
–

Grupo de Gestores:
●

●

–

Apresentação do estágio de desenvolvimento do SocialDB/Tainacan: conceitos de
referência, funcionalidades, estágio atual do desenvolvimento e para onde vamos até abril;
Discussão entre nós: comentários, sugestões, críticas.

Grupo de Projetos: Início da oficina prática

Agenda da reunião
●

25/08:

●

manhã:
–

Grupo de Gestores:
●

●

–
●

Encaminhamentos e agenda de próximas conversas/etapas do processo;

Grupo de projetos: Oficina prática Tainacan

tarde:
–

Oficina prática para construção de acervos usando o SocialDB/Tainacan

●

26/08:

●

manhã:

●

Conversa sobre um possível termo conjunto de cooperação técnica entre UFPE/UFG: como
podemos aprimorar nossa colaboração

–

Pesquisa de avaliação da experiência de uso

–

Grupo focal sobre a experiência de uso com os participantes

tarde:
–

Avaliação da oficina

–

Encaminhamentos e próximos passos.

Objetivo do encontro
●
●

Alinhar as ações entre MinC, UFG e UFPE
Testar e experimentar até o estágio onde
estamos o SocialDB/Tainacan
–

É importante ressaltar que o sistema ainda não
está pronto, o que só vai acontecer em abril/2016.

–

O que faremos aqui é ver o estágio onde estamos,
para onde estamos indo e aproveitar a experiência
de todos para melhorar nosso caminho.

Plano de Trabalho
UFG

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.

Produtos
Relatório do Mapeamento de Sistemas de Repositórios Institucionais e
funcionalidades
Relatório do Projeto de arquitetura em rede para integração federada
Relatório da Customização e desenvolvimento de funcionalidades de Sistema
de Repositório Institucional
Sistema de Repositório Institucional customizado
Relatório com material e estratégia de formação presencial e à distância
Relatório da aplicação da formação presencial e à distância
Relatório com material e estratégia de ativação de redes sociais
Relatório da aplicação da estratégia de ativação de redes sociais
Relatório da Avaliação do uso do Sistema de Repositório Institucional
Produção de artigos científicos de 3 artigos científicos dos resultados do
projeto

Cronograma
Mapeamento de Sistemas de Repositórios
funcionalidades – Dezembro 2014 a Março 2015

Institucionais

e

Projeto de arquitetura em rede para integração federada – Abril a Maio
2015
Customização e desenvolvimento de funcionalidades de Sistema de
Repositório Institucional – Maio 2015 a Março 2016
Produção e aplicação de formação presencial e à distância –
Setembro e Dezembro de 2015
Produção e aplicação de estratégia de ativação de redes sociais –
Setembro de 2015 a Março de 2016
Avaliação – Março 2016
Publicação de resultados – Abril 2016.

Equipe
●

●

8 pesquisadores:
–

Dalton, Marcel, Eliany, João → UFG

–

Sueli → USP

–

Luiz, Talita e Mariana → Consultores

4 programadores:
–

●

4 bolsistas:
–

●

Marco, Eduardo, Marcus, Walison
Calíope, Otho, Eduardo e Luís Felipe

1 designer:
–

Jordão França

Estágio de desenvolvimento do
SocialDB/Tainacan

Estágio de Desenvolvimento
●

●

Estudo para identificação de funcionalidasdes para sistemas de repositórios
–

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/planilha_geral_de_crit%C3%A9rios_de_compara%C3%A7%C3%A3o_de_sistem

–

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15sWAT6Ja2XBVjBM7txmqJ7eeFqxX7I9y4HDBT1AjIPg/edit#gid=188

O processo de desenvolvimento
–

●

Os ciclos de desenvolvimento e a previsão de funcionalidades
–

●

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/balanco-desenvolvimento.pdf?1438636219

https://docs.google.com/document/d/10tRvPZXLG3MxIB-bIPr9cxb5n-VlrIsTH9AI5UWxjBM/edit

A marca do projeto e do design gráfico
–

https://drive.google.com/file/d/0B2gxTiWWKb2FZjlUaWZvQnZwU2M/view

–

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/Tainacan_-_Manual_da_Marca_v2.pdf?1440376121

–

Wireframe da home do projeto
●

https://l3p.fic.ufg.br/up/771/o/wireframe.png?1440377466

