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INTRODUÇÃO
• As informações científicas e acadêmicas estão cada
vez mais presentes no formato digital;
• se faz necessário adotar medidas preventivas que
garantam a preservação destas informações;
• Conforme aponta a literatura, as informações em
formato digital estão sujeitas ao desaparecimento,
não sendo possível o seu uso devido a fatores do
meio como a obsolescência das mídias e
tecnologias da informação.
O presente trabalho apresenta os resultados de
*pesquisa realizada no ano de 2013 sobre as
ações de preservação digital adotadas no âmbito
da Universidade Federal de Goiás.
*QUEIROZ, Bruno de M.; REZENDE, Laura V. R. A preservação da informação na Universidade
Federal de Goiás: uma proposta de curadoria digital. Monografia (Graduação): Universidade
Federal de Goiás, Faculdade de Informação e Comunicação, 2013.

OBJETIVOS
• Identificar as iniciativas que sugerem normas,
padrões e formatos de preservação digital
existentes a nível internacional e nacional;
• Identificar ações de preservação digital existentes
na UFG;
• Propor recomendações para que a UFG possa
adotar ações integradas de preservação digital.

METODOLOGIA
Pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa ,
tendo a Universidade Federal de Goiás como caso
estudado; Foram entrevistados representantes dos
principais órgãos envolvidos com a coleta,
tratamento, manutenção e disseminação da
informação desta instituição, a saber:

Quadro 1: apresentação sintética dos dados
coletados nos órgãos pesquisados.
ÓRGÃOS ENTREVISTADAS
CRITÉRIOS

SIBI

CERCOMP

CIDARQ

Padrões e
protocolos

- Protocolo OAIPMH (integrado
ao Dspace e
SEER)

Protocolos de
comunicação de rede
- Padrões (RNP)

- Uso de formatos
abertos de
arquivos

Requisitos
funcionais

-Adesão a Rede
Cariniana
visando a
implementação
de soluções;

Uso de software
Redmine para
gerenciamento de
atividades.

- Uso de software
ICA-AtoM para
acervos isolados;
- Ausência de um
software de
SIGAD

Metadados
(relacionados à
preservação)

- Dublin Core

- Não possui

Não possui

Segurança da
informação

- Controle de
permissões;
- Uso do sistema
LOCKSS

- Uso de algoritmo de
criptografia (hash);
- Acesso restrito aos
servidores/ sistemas
- Backup diário
incremental.

- O órgão segue as
ações
implementadas
pelo CERCOMP.

Fonte: elaboração própria (2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a UFG possui ações isoladas
relacionadas com a preservação digital, necessitando
de uma maior integração entre seus órgãos além de
se estabelecer políticas contendo normas e padrões
que apoiem com maior efetividade as ações
relacionadas com a geração, coleta, tratamento,
acesso, uso e preservação da informação. Visando
uma ação integrada de preservação digital, sugere-se
a implementação do Plano de Curadoria Digital
apresentado na figura 1:
Figura 1 – Plano da curadoria digital para a UFG

• Sistema de Bibliotecas (SIBI);
• Centro de Informação, Documentação e Arquivo
(CIDARQ);
• Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP).

RESULTADOS
A partir dos dados coletados foi possível identificar
as principais ações praticadas em relação à
preservação dos documentos no suporte digital, as
quais são apresentadas em síntese no quadro 1 a
seguir:
Fonte: elaboração própria (2014).

