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RESUMO

O aplicavo Elucidário.ar, lançado em versão bea em 2019, oi desenvolvido com o

objevo de disponibilizar para consula online a coleção da Casa Museu Ema Klabin,

ormada por mais de 1700 objeos de ares visuais e ares decoravas que compreen-

dem um arco de 35 séculos de hisória da are. Com oco na usabilidade do usuário nal

e cenrado em quesões relacionadas ao design digial como User Inerace (UI) e User

Experience (UX), a versão aual do aplicavo possui inúmeros desaos que precisam ser

superados para que o mesmo, possa ser ulizado de ao como um Collecon Manage-

men Sysem (CMS). O presene rabalho em como objevo denir um modelo con-

ceiual da organização da inormação no sisema e propor um modelo para governança

desa Inormação no sisema. O modelo conceiual, baseado no DCC Curaon Liecycle

Model (DCC-CLM), o qual consise em um modelo de ciclo de vida da inormação gené-

rico, é apresenado em Unied Modeling Language (UML) e abelas para melhor visua-

lização das propriedades e relações. O DCC-CLM coloca os objeos digiais ou a base de

dados como objeo cenral do ciclo de vida. Nese ciclo, a descrição da represenação

da inormação; o planejameno da preservação; o acompanhameno e parcipação da

comunidade; o curar e o preservar são ações consanes no modelo. As ações como con-

ceiualizar, criar ou receber; selecionar e avaliar; ingerir; a ação de preservação; armaze-

nameno; acesso, uso e reuso; e ransormação devem aconecer sequencialmene. Já o

descare, a reavaliação e a migração são ações que ocorrem ocasionalmene. O modelo
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conceiual apresenado, ambém implemena os padrões Objec ID, Lighweigh Inor-

maon or Describing Objecs (LIDO Schema) e Linked-ar, criados e recomendados pelo

Comiê Inernacional de Documenação (CIDOC-ICOM), e a meodologia SPECTRUM da

Collecons Trus, a m de garanr a ineroperabilidade do sisema e conormidade com

procedimenos e normas inernacionais.

Palavras-Chave: Collecon Managemen Sysem, Organização da Inormação, Represen-

ação da Inormação, Inormação Museológica

ABSTRACT

The app Elucidário.ar, launched in bea version in 2019, was creaed wih he aim o

making The Ema Klabin Collecon - ormed by more han 1700 objecs o visual ars

and decorave ars comprising an arc o 35 cenuries in ar hisory - available or on-

line consulaon. Focused on end-user usabiliy and on issues relaed o digial design

such as User Inerace (UI) and User Experience (UX), he curren version o he app has

numerous challenges so ha i can be used in ac as a Collecon Managemen Sysem

(CMS). The objecve o his work is o dene a concepual model o he organizaon o

inormaon in he sysem and propose a model or governance o his Inormaon in

he sysem. The concepual model, based on he DCC Curaon Liecycle Model (DCC-

CLM), which consiss o a generic inormaon liecycle model, is presened in Unied

Modeling Language (UML) and ables or beer visualizaon o he properes and re-

laonships. The DCC-CLM places digial objecs or daabases as cenral objecs o he

liecycle. In his cycle, he descripon o he represenaon o inormaon; he planning

o preservaon; he monioring and parcipaon o he communiy; he curaorial and

conservaon acvies are consan acons in he model. The acons as concepualiza-

on; creae or receive; selec or appraise; inges; preservaon acon; sorage; access,

use and reuse; and ransormaon mus happen sequenally. Disposal, revaluaon and

migraon are acons ha occur occasionally. The concepual model presened also im-

plemens he sandards Objec ID and Lighweigh Inormaon or Describing Objecs

(LIDO-Schema) and Linked-ar, creaed and recommended by he Inernaonal Commi-

ee or Documenaon (CIDOC-ICOM), and he Collecons Trus’s SPECTRUM mehod-
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ology o ensure sysem ineroperabiliy and compliance wih inernaonal procedures

and sandards.

Keywords: ColleconManagemen Sysem, Inormaon Organizaon, Inormaon Repre-

senaon, Museological Inormaon
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