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INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 17/2021

PLANO DE TRABALHO VINCULADO AO OITAVO TERMO ADITIVO DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA – UFG e Ibram

PROJETO TAINACAN

Proposta Subme�da ao Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram pela Universidade Federal de Goiás - UFG

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram

1.2. Nome da Autoridade Competente: Pedro Machado Mastrobuono

1.3. Número do CPF: 255.660.998-23

1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto do TED: Coordenação-Geral de Sistemas de Informação Museal - CGSIM / Coordenação
de Arquitetura da Informação Museal - CAInf. 

1.5. Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Nomeado pela Portaria nº 91 de de
6 de março de 2020, publicada na seção 2 do DOU de 06/03/2020.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Universidade Federal de Goiás - UFG

2.2. Nome da Autoridade Competente: Edward Madureira Brasil

2.3. Número do CPF: 288.468.771-87

2.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da
execução do objeto do TED: Gabinete da Reitoria.

2.5. Iden�ficação do Ato que confere poderes para assinatura: Nomeado por Decreto Presidencial
de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 27/12/2017 e com a competência constante do respec�vo
Estatuto.

3. OBJETO

3.0.1. O presente termo adi�vo, bem como o novo Plano de Trabalho a ele vinculado, firmado entre
o Ins�tuto Brasileiro de Museus - Ibram e a Universidade Federal de Goiás – UFG no ano de 2016, tem como
objeto a prorrogação da vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 687751, constante do Processo
nº 01415.012124/2016-02 e ajustar o cronograma de execução constante do Plano de Trabalho do Sé�mo
Termo Adi�vo, com vistas à con�nuidade do Projeto.”

4. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO

4.1. O presente termo adi�vo jus�fica-se pela per�nência em readequar o cronograma de
execução do projeto, com vista a viabilizar a execução e conclusão do objeto previamente pactuado. Tal
readequação se dá, devido ao atraso na liberação dos recursos financeiros pela unidade descentralizadora,
equivalente ao período de 6 (seis) meses, referente ao Sé�mo Termo Adi�vo. Este adi�vo previa o repasse
financeiro à Universidade Federal de Goiás - UFG, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em
parcela única, para pagamento em dezembro de 2020, contudo, foi efe�vado apenas em 18 de junho de
2021, por meio da programação financeira nº 2021PF000874.

4.2. Entendendo a complexidade técnica e cien�fica para a execução dos produtos previstos no
Sé�mo Termo Adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada Firmado entre o Ibram e a Universidade
Federal De Goiás – UFG, o atraso para liberação do recurso impactou diretamente no desenvolvimento dos
produtos previstos naquele adi�vo, portanto, a equipe técnica da UFG considera per�nente a dilatação da
vigência pois, assim, haverá tempo hábil para o desenvolvimento e entrega dos produtos previstos. Ademais,



11/17/21, 5:08 PM SEI/IBRAM - 1417574 - Plano de Trabalho Termo de Exec. Descentralizada

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1521240&infra_s… 2/6

a dilatação de prazo do presente Termo Adi�vo apresenta consonância ao comando do art. 10 do Decreto
10.426/2020, a saber:

Art. 10. O prazo de vigência do TED não será superior a sessenta meses, incluídas as prorrogações.

§ 1º Excepcionalmente, a vigência do TED poderá ser prorrogada por até doze meses, além do

prazo previsto no caput, mediante jus�fica�va da unidade descentralizada e aceite pela

unidade descentralizadora, nas hipóteses em que:

I - Tenha ocorrido atraso na liberação dos recursos financeiros pela unidade

descentralizadora.

§ 2º A prorrogação de que trata § 1º será compa�vel com o período necessário para

conclusão do objeto pactuado.

§ 3º Na hipótese de atraso na liberação dos recursos, o TED será prorrogado de o�cio pela

unidade descentralizadora, em prazo limitado ao período de atraso.

4.3. Por fim, trata-se do desenvolvimento e entrega de 4 (quatro) produtos que já estavam
previstos no sé�mo termo adi�vo, são eles:

4.3.1. Produto V – Aplica�vo de catalogação para disposi�vos móveis: disponibilizar um aplica�vo
para disposi�vos móveis para a catalogação e exibição de acervos de uso interno para cada ins�tuição. O
aplica�vo terá por obje�vo facilitar a documentação de uma obra permi�ndo de imagens diretas pelo
aplica�vo bem como sua publicação com imagens diretamente no repositório digital, além de permi�r que o
profissional museólogo realize a catalogação na ferramenta Tainacan em locais de trabalhos como a Reserva
Técnica.

4.3.2. Produto W - Evolução do serviço de busca integrada: evolução da busca integrada das
coleções museológicas dos museus, a par�r de novas formas de explorar os acervos para além do campo de
busca, modos dinâmicos de exploração por tema com visualização de itens de diversas ins�tuições.

4.3.3. Produto X - Qualificação dos Padrões Brasileiros e Integração com Wikidata / Wikimedia: Visa
reforçar o papel do Ibram na difusão de padrões para a documentação de acervos em rede para o campo
GLAM no país. A qualificação dos atuais padrões brasileiros -- INBCM e Tesauro -- para viabilizar
interoperabilidade com Wikidata e Wikimedia.

4.3.4. Produto Y - Formação em qualidade de dados para a catalogação de acervo museológico em
ambiente digital: visa estabelecer boas prá�cas de catalogação, classificação e indexação temá�ca de objetos
museológicos, além de fornecer formação para adequação aos modelos de documentação adotados e
promovidos pelo Ibram. Tem por obje�vo facilitar e ampliar a qualificação de ins�tuições museológicas para
par�ciparem de forma interoperável em uma rede de informação de agregação de repositórios digitais dos
museus brasileiros. Interface com o Saber Museu e o Museologia Digital.

4.4. Diante o exposto, esta inicia�va tem como obje�vo a intensificação do processo de
transformação digital das ins�tuições de memória, facilitando suas formas de digitalização, documentação e
ampliação do potencial de qualidade dos dados da documentação museológica disponibilizada.

5. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TERMO
ADITIVO

5.1. Cronograma de Execução:

METAS /
PRODUTOS AÇÕES MÊS DE

REFERÊNCIA 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
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METAS /
PRODUTOS AÇÕES MÊS DE

REFERÊNCIA 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Meta 1 / Produto
V: Aplica�vo de
catalogação para
disposi�vos móveis

Aplica�vo de
catalogação para
disposi�vos
móveis:
disponibilizar um
aplica�vo para
disposi�vos
móveis para a
catalogação e
exibição de
acervos de uso
interno para cada
ins�tuição. O
aplica�vo terá por
obje�vo facilitar a
documentação de
uma obra
permi�ndo de
imagens diretas
pelo aplica�vo
bem como sua
publicação com
imagens
diretamente no
repositório digital,
além de permi�r
que o profissional
museólogo realize
a catalogação na
ferramenta
Tainacan em
locais de
trabalhos como a
Reserva Técnica.

Jun/2021 a
18 de
Jun/2022

X X X X X X X X X X X X X

Meta 2 / Produto
W: Evolução do
serviço de busca
integrada

Evolução do
serviço de busca
integrada:
evolução da busca
integrada das
coleções
museológicas dos
museus, a par�r
de novas formas
de explorar os
acervos para além
do campo de
busca, modos
dinâmicos de
exploração por
tema com
visualização de
itens de diversas
ins�tuições.

Jun/2021 a
18 de
Jun/2022

X X X X X X X X X X X X X



11/17/21, 5:08 PM SEI/IBRAM - 1417574 - Plano de Trabalho Termo de Exec. Descentralizada

https://sei.museus.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1521240&infra_s… 4/6

METAS /
PRODUTOS AÇÕES MÊS DE

REFERÊNCIA 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Meta 3 / Produto
X: Qualificação dos
Padrões Brasileiros
e Integração com
Wikidata/Wikimedia

Qualificação dos
Padrões
Brasileiros e
Integração com
Wikidata /
Wikimedia: Visa
reforçar o papel
do Ibram na
difusão de
padrões para a
documentação de
acervos em rede
para o campo
GLAM no país. A
qualificação dos
atuais padrões
brasileiros --
INBCM e Tesauro -
- para viabilizar
interoperabilidade
com Wikidata e
Wikimedia.

Jun/2021 a
18 de
Jun/2022

X X X X X X X X X X X X X
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METAS /
PRODUTOS AÇÕES MÊS DE

REFERÊNCIA 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Meta 4 / Produto
Y: Formação em
qualidade de dados
para a catalogação
de acervo
museológico em
ambiente digital.

Formação em
qualidade de
dados para a
catalogação de
acervo
museológico em
ambiente digital:
visa estabelecer
boas prá�cas de
catalogação,
classificação e
indexação
temá�ca de
objetos
museológicos,
além de fornecer
formação para
adequação aos
modelos de
documentação
adotados e
promovidos pelo
Ibram. Tem por
obje�vo facilitar e
ampliar a
qualificação de
ins�tuições
museológicas
para par�ciparem
de forma
interoperável em
uma rede de
informação de
agregação de
repositórios
digitais dos
museus
brasileiros.
Interface com o
Saber Museu e o
Museologia
Digital.

Fev/2022 a
18 de
Jun/2022

        X X X X X

5.2. A numeração sequencial do cronograma de execução corresponde aos meses do ano e se
iniciam com a vigência do TED, ou seja, 1 (janeiro de 2017), [...]54 (junho de 2021) e respec�vamente até
o término da vigência, 66 (18 de junho de 2022).

5.3. O cronograma ora apresentado poderá ser revisto pelas partes, dentro do prazo máximo da
vigência, em comum acordo, a qualquer tempo.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

6.1. Não há cronograma de desembolso para este Termo Adi�vo.

7. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC 

7.1. Não se aplica.

8. PROPOSIÇÃO
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Edward Madureira Brasil
Reitor da UFG
CPF: 288.468.771-87

9. APROVAÇÃO

Pedro Machado Mastrobuono                                
Presidente Ibram                                                  
CPF: 255.660.998-23 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Machado Mastrobuono, Presidente do Ins�tuto
Brasileiro de Museus, em 12/11/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Usuário Externo, em 16/11/2021,
às 08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1417574 e o
código CRC A4964FB5.

Referência: Processo nº 01415.012124/2016-02 SEI nº 1417574

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.museus.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

