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Resumo
Este trabalho busca demonstrar a importância de um sistema de
documentação em museus. É interessante ressaltar que a proposta de
sistema, neste caso, não está apenas atrelada ao uso de base de dados,
mas, muito mais direcionada de como as partes do processo de
documentação se interligam, tal como sugerido pela norma SPECTRUM 4.0
– gestão de acervos, incluindo pré-entrada, entrada, controle de
localização e de movimentação, catalogação, saída do objeto,
empréstimo, documentação retrospectiva, etc. A partir disso explana-se a
formação do Núcleo de Memória da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal da Bahia (NUMEE/UFBA) como importante meio de
transmissão de memórias e conhecimentos acerca da Escola de
Enfermagem da UFBA, para salientar o porquê da necessidade de um
sistema de documentação que atenda às especificidades deste Núcleo,
potencializando a organização e difusão das informações que são geradas
para e neste espaço.

Palavras-chave: Documentação museológica; Sistema; SPECTRUM;
Gestão de Acervo.

1
INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-26, jul. 2021



Abstract
This work seeks to demonstrate the importance of a documentation
system in museums. It is interesting to note that the proposed system, in
this case, is not only linked to the use of databases, but, much more
directed to how the parts of the documentation process are
interconnected, as suggested by the SPECTRUM 4.0 standard - collections
management , including pre-entry, entry, location and movement control,
cataloging, object exit, loan, retrospective documentation, etc. Based on
that, the formation of the Memory Center of the Nursing School of the
Federal University of Bahia (NUMEE / UFBA) is explained as an important
means of transmitting memories and knowledge about the UFBA School of
Nursing, to highlight the need for a documentation system that meets the
specificities of this Center, enhancing the organization and dissemination
of the information that is generated for and in this space.

Keywords: Museum documentation; System; SPECTRUM; Collection
Management.

Introdução

Este estudo tem como finalidade descrever como se pode utilizar as
normas SPECTRUM 4.01 na gestão de acervos, especificamente no Núcleo
de Memória da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia
(NUMEE). A temática basilar deste trabalho é a documentação
museológica, objetivando a compreensão de sua finalidade e importância
para as instituições, posto que através dela os museus são capazes de
produzir conhecimento, sistematizar e disponibilizar as informações.

A documentação possui um papel essencial, pois garante às
instituições o gerenciamento adequado das informações, e a partir disso
são desenvolvidas as demais atividades que os museus se propõem a
realizar, bem como a preservação e a comunicação dos acervos. Nesse
sentido, foi adotado um método onde se procura analisar a aplicabilidade
dos procedimentos da norma SPECTRUM no gerenciamento do acervo do
NUMEE. O trabalho tenciona a organização e o controle do acervo da
instituição - que é composto dos mais variados tipos de materiais e
suportes, contemplando objetos tridimensionais, acervo fotográfico,

1 Abreviação de Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums (GRANT, 1994).
2

INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-26, jul. 2021



acervo bibliográfico, além do arquivístico - articulado ao objetivo de
torná-lo recuperável e acessível para o público.

Portanto, a documentação é constituída por procedimentos e
instrumentos que são utilizados para facilitar o registro das informações
de cada objeto do museu, contribuindo para a sua manutenção enquanto
fonte de informação.

Segundo Francisca Hernández Hernández (2001, p.103-104), um
eficiente sistema de documentação dos museus deve possuir algumas
características, tais como: confiabilidade, para garantir os processos
documentais; a flexibilidade para conseguir se adaptar segundo a tipologia
dos museus e de suas coleções; e economia em oferecer um rápido
acesso na recuperação das informações. Embora os critérios de eficiência
estejam caracterizados, planejar a arquitetura e a operacionalidade do
sistema impõe dificuldades pela complexidade em se ter em mente a
percepção dos detalhes ou especificidades das coleções de cada
instituição. Acervos são igualmente complexos pela diversidade de itens
que os compõem.

A problemática presente neste trabalho se insere na dificuldade de
se elaborar um sistema de documentação que atenda e seja adaptável às
necessidades da instituição, tendo em vista que a documentação
museológica é um processo complexo, que visa as especificidades de cada
museu. A documentação tem por finalidade a construção de uma base
ampla informacional que possa alimentar as exposições, mas também
outras atividades do museu, sendo um processo longo e contínuo, que se
destina ao tratamento das informações, em todos os ângulos, desde sua
entrada no museu até a sua comunicação. Para que a instituição possua o
registro das informações materiais sobre o acervo, compreendendo assim
o potencial informativo de que está dotado e, com isso a sua importância,
é necessário que sejam aplicados um conjunto de procedimentos.

Durante o estágio que teve início em setembro de 2015 e fim em
julho de 2017, na área de documentação do NUMEE da EEUFBA, orientado
pela Profa. Dra. Sidélia Teixeira, à época coordenadora e financiado pela
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento da UFBA (PROPLAN), foi
possível identificar a necessidade de diretrizes normativas que
colaborassem para o desenvolvimento adequado dos procedimentos
referentes à documentação do acervo na instituição.

A proximidade com as tarefas a serem realizadas no NUMEE me
levou a produzir este estudo, a estrutura de sistema de documentação
com base nas normas SPECTRUM 4.0, um conjunto de preceitos
direcionados para a gestão de coleções nas instituições, incluindo os
principais procedimentos detalhados pelos quais um objeto passa a partir
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da pré-entrada na instituição.

No entanto, sabe-se que existe, da parte de alguns setores, alguma
resistência em aceitar o SPECTRUM como norma, provavelmente pelo
desconhecimento da existência de diretrizes internacionais. Na
apresentação dessas normas está sublinhado que não se trata de um
manual de boas práticas ou um conjunto de linhas de orientação, o
propondo como documento independente à preexistência de qualquer
sistema informático específico, que reflete o conhecimento e experiência
de centenas de profissionais, aplicado com sucesso, em centenas de
museus (COLLECTIONS TRUST, 2011). Ao eleger as diretrizes
internacionais propostas pela norma SPECTRUM como base metodológica,
tivemos, em primeiro lugar, a oportunidade de estudar o conjunto de
diretrizes que se propõe a moldar um protocolo padronizado com a
intenção de harmonizar procedimentos em museus e, assim, abrir
caminho de comunicação para o intercâmbio entre instituições que, com
os recursos web, contam com maior abrangência de divulgação através do
mundo virtual e, em segundo lugar, a expectativa de que os aspectos aqui
apresentados sirvam para a gestão das coleções do NUMEE. Para tanto,
fez-se necessária a realização de um estudo acerca dos conceitos tratados
neste trabalho, sobretudo no que se refere à teoria e prática da
documentação, a análise do NUMEE enquanto um museu universitário,
bem como a apresentação das proposições gerais do SPECTRUM 4.0.

NUMME

Para abordar a utilização da norma SPECTRUM 4.0 torna-se
necessária a apresentação do NUMEE e respectivo acervo, missão e
objetivos, além de aspectos relacionados à sua criação.

Doravante, pautado em Sidélia Santos Teixeira (2013) no capítulo
intitulado “Atenção! Acervos museológicos, dúvida... A busca de caminhos
para a leitura, interpretação e difusão do patrimônio cultural”, publicado
no livro “Arquivos, bibliotecas e museus: realidades de Portugal e Brasil”,
organizado por Zeny Duarte de Miranda, far-se-á uma breve exposição do
cenário que permeia a instituição de modo a situar o NUMEE da UFBA. De
acordo com a autora, esta Escola vem desempenhando um importante
papel, ao longo dos anos, na tentativa de preservar e salvaguardar sua
memória institucional. Contudo, estas atividades são prejudicadas por
uma série de fatores.

Um deles, é a ausência de uma superintendência de museus
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universitários e memórias na UFBA2, cujo objetivo voltava-se para o
estabelecimento e promoção de políticas públicas destinadas à
preservação do patrimônio e da memória desta universidade, além de
valorizar a diversidade cultural e orientar, em caráter técnico, ações de
gestão, comunicação, pesquisa e educação nestas instituições.

O documento mais antigo encontrado que faz referência ao Núcleo,
ainda conforme a autora, é a ata de reunião que aconteceu em 1995,
aprovando a criação como parte das comemorações dos 50 anos da
EEUFBA. Em consequência das dificuldades encontradas, como a falta de
pessoal e recursos, a criação do núcleo deu-se em 2001, após a formação
de uma comissão composta por professores, estudantes e funcionários
desta Escola. A participação de docentes e discentes do curso de
Museologia, requisitada pela direção da Escola de Enfermagem, procurou
preencher a lacuna da visão especializada para lidar com o Núcleo. O
grupo formado tinha o propósito de elaborar ações para a preservação da
memória da unidade.

Em relação ao acervo, muitos dos objetos preservados foram
utilizados para compor gabinetes de diretores e professores, sobrevivendo
a ação do tempo, tendo em vista o cuidado e atenção da comunidade
desta unidade universitária. O Núcleo possui atualmente onze coleções, a
saber: Mobiliário, Utensílios Domésticos, Fotografias, Documentos
Textuais, Objetos Religiosos, Instrumentos de Laboratório, Têxteis, Placas
e Troféus, Diversos, Quadros e Audiovisual, totalizando cerca de 3.200
objetos. Estas coleções foram constituídas ao longo da trajetória da
EEUFBA, com muito esforço e determinação de membros desta
comunidade, conforme registrado anteriormente.

As coleções fornecem dados sobre a criação do curso, o cotidiano da
residência para professoras e alunas, e seu desenvolvimento e
consolidação no quadro desta universidade, o dia-a-dia de uma instituição
para mulheres que conviviam com o desafio de se imporem como
profissionais e, ao mesmo tempo, nutriam um espírito de convivência
familiar e afetiva proporcionado pela vida em comum nesta escola. Esta
coleção contribui para a realização de leituras e interpretações podendo
revelar novos dados e informações em torno dessa categoria profissional.

Nesse sentido, os bens culturais preservados no NUMEE são
analisados como documentos históricos que devem ser interpretados para
produção de dados e informações que enriquecem a história desta escola
formadora de profissionais do campo da enfermagem.

Esse estudo, conforme dito anteriormente, surgiu no início do
2 Em 2013, o Sistema de Museus da Universidade Federal da Bahia encontrava-se em processo de implantação
sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão da UFBA, com a participação de representantes do
Departamento de Museologia e dos museus e núcleos de memória da UFBA (TEIXEIRA, 2013).
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estágio realizado em 2015, no NUMEE. O objetivo a princípio era
preencher as fichas de identificação. As fichas do Núcleo estão formadas
pelos seguintes campos de registro: denominação, coleção, número de
registro, descrição do objeto, estado de conservação, isto é, informações
básicas acerca dos objetos.

Apesar do Núcleo não possuir um projeto de documentação
organizado, estabelecendo as etapas a realizar durante o processo de
documentação, conta, por outro lado, com a definição de algumas das
principais etapas básicas da documentação museológica, a partir da
incorporação do objeto e – ou – coleção e da sua movimentação, são
eles: os procedimentos de pré-entrada com a carta de doação de acervo,
abertura da análise do objeto, a carta de aceitação de doação de acervo,
termo de recebimento de acervo. Após os procedimentos citados o objeto
é encaminhado para higienização, fotografia e acondicionamento na
reserva técnica e logo em seguida, para a documentação, onde recebe o
número de registro, é inventariado e catalogado. Além disso, a instituição
possui documentos norteadores para o desenvolvimento da
documentação, como a Política de Aquisição e Descarte.

Metodologia

O conjunto de metodologias e processos que compõem o sistema de
documentação museológica se configura extremamente importante, na
medida em que orquestra as melhores formas de organizar as
informações presentes nos acervos e coleções nas instituições
museológicas.

Pretende-se aqui detalhar cada etapa do sistema de documentação,
desde a pré-entrada até a saída do objeto, para demonstrar o modo que
cada parte, unidas no todo do sistema, são cruciais para a linearidade do
trabalho e precisão das informações para posterior divulgação e melhor
atendimento ao público – que é o ponto da finalidade dos serviços que os
museus se propõem a oferecer.

Ainda no sentido de serem instituições sociais, que fornecem
serviços, no caso do NUMME da UFBA, sendo uma instituição da União, é
imprescindível estar em consonância com a lei 12.527/11 (Lei de Acesso à
Informação) que no inciso V (quinto) do artigo 4º (quarto)3 dispõe do
tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte,

3 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acessado em
28/06/2018).
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transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação. Zelando, desta maneira,
para que os recursos mais eficazes sejam utilizados a fim de alcançar o
melhor tratamento da informação.

Seguindo-se as proposições acima se pode pensar que um plano
para o sistema de documentação do NUMEE da Universidade Federal da
Bahia poderia contemplar os seguintes aspectos: Aumentar o lastro de
conhecimento e informações que se têm para construir mais narrativas de
memória da EEUFBA; Tratar de maneira adequada a informação a fim de
estabelecer meios para melhor recuperá-la e difundi-la; Aumentar o
diálogo com o público-alvo do Núcleo de Memória; Viabilizar o
desenvolvimento das outras atividades do Núcleo, a exemplo da pesquisa,
conservação e administração.

SPECTRUM

SPECTRUM é uma norma aberta, de livre acesso, para a gerência de
coleções em museus, publicada pela primeira vez em 1994, fruto de um
processo de desenvolvimento colaborativo entre diversos profissionais de
museus, e que atualmente é reconhecida internacionalmente como a
principal fonte de especificações para a gestão das coleções e da sua
documentação (COLLECTIONS TRUST, 2012, p. 18)4.

Trata-se de um conjunto de diretrizes mantido e elaborado através
da cooperação de um grupo de profissionais de museus especializados
neste assunto e da experiência e conhecimento de centenas de museus de
diferentes escalas e tipologias. A instituição responsável pela sua
publicação é a Collections Trust (CT), que substituiu a Museum
Documentation Association (MDA), primeira responsável pela criação do
SPECTRUM.

A aplicação desta norma na gerência de coleções garante, de acordo
com os seus desenvolvedores, que “o museu siga as melhores práticas na
gestão e utilização das coleções de uma forma que seja, ao mesmo
tempo, proporcional aos recursos do museu e vá de encontro às
responsabilidades públicas da instituição” (COLLECTIONS TRUST, 2012, p.
23).

É o mesmo que dizer que o SPECTRUM é uma norma que, por meio
da definição dos procedimentos mais comuns utilizados para a
documentação e gestão das coleções, fornece aos museus e seus
profissionais um instrumento de trabalho que se adapta às necessidades

4 Disponível em https://collectionstrust.org.uk/. Acesso em 30/06/2018.
7

INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-26, jul. 2021



dos museus e dos seus recursos, e possibilita uma uniformização dos
processos utilizados na documentação e gestão das coleções que terá
como consequência a melhoria geral do desempenho destas instituições
no que concerne a essa tarefa fundamental.

De maneira geral, o SPECTRUM é reconhecido apenas como uma
norma documental, no entanto, hoje em dia, é mais do que isso. Na
página de referência deste programa da Collections Trust o SPECTRUM é
anunciado não apenas como um standard, mas sim como um “método de
trabalhar com coleções de museus”, representado num programa que se
divide em três importantes áreas: SPECTRUM Standard; SPECTRUM
Resources; e SPECTRUM Community.

Estas três grandes áreas facilitam a supervisão do desenvolvimento
do SPECTRUM de uma forma global e a aceder a um vasto conjunto de
informação, criada pela CT e pelos seus parceiros. Trata-se, então, de
uma fonte de informações e recursos fundamental para os profissionais de
museus no seu trabalho diário e na definição de estratégias e
planejamento da documentação e gestão do patrimônio cultural.

Como veremos à frente, para além da componente normativa
instrumental para as tarefas museológicas, o SPECTRUM constitui-se como
uma ferramenta para os museus em questões mais abrangentes como a
elaboração de políticas de coleções, onde se incluem as políticas de
incorporação, documentação, empréstimos, e nas questões legais e éticas,
implícitas à gestão do patrimônio cultural, sobre as quais é necessário
refletir, e que são condicionantes da implementação séria e eficiente de
qualquer norma de documentação. Sem este enquadramento prévio, de
acordo com os analistas, é inviável que qualquer museu possa
implementar o SPECTRUM no seu trabalho diário.

O SPECTRUM é produto da colaboração de mais de 300 profissionais
de museus a nível mundial e utilizado por mais de 7.000 museus
(COLLECTIONS TRUST, 2011) em mais de 100 países (DAWSON;
HILLHOUSE, 2011). Está já traduzido para holandês, flamengo e alemão,
francês, grego, árabe e português, bem como projetos de localização e
adaptação para outros países de língua inglesa, como a África do Sul, por
exemplo. Reconhecido oficialmente como norma de gestão de coleções no
Reino Unido, onde é parte integrante do programa de creditação de
museus, o Accreditation Scheme do Arts Council, e em outros países como
a Holanda e a Ucrânia.

O SPECTRUM 4.0 orquestra 21 procedimentos apresentados no
formato de diagramas de fluxo de trabalho, dos quais 8 são considerados
primários pela sua relevância no contexto da gestão das coleções, que
auxiliam os museus na definição de políticas de coleções a estabelecer
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uma rotina de avaliação e responsabilização da documentação e gestão de
coleções nos museus que a utilizam.

Embora seja uma norma criada e mantida pela Collections Trust,
uma organização de âmbito nacional de um país estrangeiro, é, acima de
tudo, um trabalho que resulta da experiência e conhecimento prático de
um conjunto de profissionais de museus de todo o mundo que todos os
dias lidam ativamente com os procedimentos que lhe dão corpo, como
dito anteriormente.

Portanto, a norma SPECTRUM reflete a forma mais comum de gerir
e documentar coleções nos museus, cuja implementação no NUMEE
parece possível e necessária. Apesar de não ser uma norma formal ou que
tenha reunido a unanimidade da comunidade museológica, que a
transformaria potencialmente numa norma ISO5, reúne atualmente um
consenso internacional que a define como a norma de referência
internacional para a gestão de coleções em museus, argumento que
parece ser suficiente, pelo menos, para considerar a sua utilização na
instituição que este estudo se propõe.

A estrutura e a organização da norma têm sido os fatores que mais
contribuíram para o seu sucesso internacional. O SPECTRUM adapta-se à
escala dos museus e pode ser utilizado por qualquer tipo de museu ou
coleção, sem quaisquer restrições. De tal forma que é indiferente se é
usado num museu nacional com, espera-se, alguns recursos, ou num
museu de escala regional ou mesmo local com uma equipe de duas
pessoas, por exemplo.

A divisão do SPECTRUM em 21 procedimentos permite que o museu
utilize aqueles que se adequarem ao estado de desenvolvimento da
documentação das suas coleções. O museu pode restringir a aplicação da
norma à utilização dos 8 procedimentos primários (que, reitera-se, no
Reino Unido são condição do processo de credenciação dos museus), ou
mesmo, apenas um deles.

Os procedimentos do SPECTRUM podem ainda servir como
instrumento de avaliação e melhoria do processo de documentação, tal
como definido pelo museu, por meio de verificação da sua compatibilidade
com a norma.

Outro elemento importante a considerar na implementação e
utilização do SPECTRUM é a existência da norma mínima para cada
procedimento. Esta pode ser utilizada de duas formas: para verificação da
conformidade dos procedimentos já implementados pelo museu, ou para

5 As normas ISO são regras que certificam produtos e serviços de acordo com as especificações da Organização
Internacional de Padronização. Disponível em http://gestao-de-qualidade.info/normas-iso.html. Acesso em
30/06/2018.
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adoção como objetivo a cumprir no procedimento definido pelo museu. O
cumprimento da norma mínima é garantia da utilização adequada do
SPECTRUM. Em termos práticos a implementação da norma é feita com o
auxílio dos diagramas de fluxo de trabalho que ilustram cada
procedimento, como demonstrado a seguir:

Figura 1: Fluxo de auxílio de implementação da norma

Fonte: SPECTRUM, 2014, p. 23.

Este tipo de diagrama, muito comum na definição de processos de
trabalho em diferentes indústrias e organizações produtivas, resulta da
definição de Standard Operation Procedures (SOP), que poderá ser
completada com Business Process Models (BPM) de modo a providenciar
uma gestão eficiente e adaptada às necessidades do museu e do seu
público (KOCH, 2012). Os diagramas representam os elementos do
processo de documentação e gestão das coleções definidos no SPECTRUM,
assim como as relações que cada procedimento tem com outros
procedimentos, entidades envolvidas, requisitos de informação
necessários e a sua ligação intrínseca com os sistemas de gestão de
coleções. Sendo a sua estrutura comum a todos os procedimentos,
vejamos como se organizam os diagramas do SPECTRUM. O diagrama de
fluxo de trabalho de cada procedimento apresenta cinco elementos em
diferentes colunas.

Entidades em cada um dos 21 procedimentos definidos nesta
10
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norma encontramos ligações a entidades (coletivas ou individuais),
externas ou internas ao museu, que interferem no processo. Na coluna
referente às entidades é indicado o papel de cada uma e o nível de
interação que lhe é requerido.

Processo é uma representação em diagrama das atividades que
fazem parte do procedimento. Apresenta cada passo, com as opções a
seguir e os elementos de informação a registrar, de forma detalhada, para
cumprir o estipulado na norma mínima.

Procedimentos relacionados estão representados aqui os
procedimentos que se relacionam de alguma forma com o procedimento
que estamos a utilizar. A relação entre os procedimentos pode ser de
obrigatoriedade (para implementar o procedimento Object Entry, devemos
considerar também a implementação do Pre-entry) ou de continuidade (a
ligação entre Acquisition e Object Entry).

Informação são aqui listados de forma geral os requisitos de
informação para cada passo do processo. No entanto, para aferir a
totalidade de grupos e unidades de informação necessárias para cada
procedimento, deve ser consultado o volume do SPECTRUM referente aos
requisitos de informação (DAWSON; HILLHOUSE, 2011);

Sistema nesta coluna encontramos sempre a referência ao Sistema
de Gestão de Coleções dado que o SPECTRUM é concebido como uma
norma que constitui por si só um sistema de gestão de coleções e cada
procedimento deve ser considerado como uma parte integrante do
mesmo.

Os procedimentos descritos na norma incluem um conjunto de tarefas
comuns aos museus, mais ou menos utilizadas, dependendo da sua escala
e tipologia, por exemplo, que descreveremos sumariamente, incluindo o
seu âmbito de aplicação e a norma mínima exigida no SPECTRUM.

Resultados

Os procedimentos tratados no SPECTRUM abrangem várias fases e
processos com especial relevância para as coleções nos museus, incluindo
as aparentemente mais simples, como a preparação para a entrada do
objeto, a entrada propriamente dita, a incorporação, a verificação do seu
estado de conservação e a catalogação. E aqueles seguramente mais
complexos: avaliação, empréstimo, desincorporação, gestão de direitos,
ou a utilização interna e externa da coleção. A utilização da norma facilita
a gestão e documentação fase a fase, assegurando o controle e
responsabilidade do museu e dos seus profissionais pelo patrimônio que
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têm à sua guarda, garantindo o valor e a credibilidade da informação
sobre os objetos e coleções, fundamentais para a gestão e cumprimento
da missão do museu.

Obedecendo à ordem proposta pelas diretrizes apresentamos as
definições, as normas mínimas e os mecanismos relacionados que podem
ser aplicados e adequados ao NUMEE, em termos de sugestão tal como se
propõe o conjunto de padrões para a gestão de coleções de museus,
visando “linguagem comum e uma base compartilhada de práticas
profissionais” (SPECTRUM 4.0: o padrão para gestão de coleções de
museus do Reino Unido, 2014 p.9). Se trata de dar direção una ao
trabalho prático, harmonizando os esforços para cumprir as metas da
documentação. Serão pontuados os procedimentos de: pré- entrada;
entrada; empréstimo – entrada; empréstimo – saída; incorporação;
controle de inventário; controle de localização e movimentos; transporte;
catalogação; estado e verificação técnica; conservação e cuidado de
coleções; gestão de riscos; seguro e indenizações; controle de avaliações;
auditoria; gestão de direitos; uso das coleções; saída de objetos; perda e
danos; desincorporação e alienação; documentação retrospectiva

Um dos pontos distintos das propostas do SPECTRUM 4.0, é a
concepção e arranjo de Grupos de Informação, que determina os
“conjuntos de unidades de informação relacionados entre si”, registrando
aspectos particulares de um determinado objeto e ou coleção, além da
movimentação ou outro dado que se faça necessário.

Procedimento Pré-entrada

Apresentação Para gestão e incorporação de objetos antes da sua chegada à instituição.

Utilização Em situações de estudo de um ou conjunto de objetos com fins de incorporação, ou sempre
que estiver confrontado com qualquer outra situação de entrada de objetos, ainda que

temporariamente, caso, por exemplo, um depósito.

Normas mínimas para aplicação

Aplicação consoante com a política de coleções da instituição (condições de entrada, temporária ou permanente) principalmente no que
diz respeito às incorporações, depósitos e outros tipos de entradas de objetos nas coleções.

- Elaborar todos os registros documentais da transação ao - - depositante/anterior proprietário do objeto

- Dimensionar o impacto da entrada em termos de recursos humanos e financeiros, espaço na reserva, conservação e
preservação, questões legais

- Atribuir número de entrada

- Assegurar junto do depositante/anterior proprietário, as condições de segurança necessárias no transporte dos objetos e
definir uma data para a chegada do objeto ao museu

- Compor a Comissão de Acervo para analisar as condições e dar o parecer sobre a conveniência do aceite ou não do
objeto

- Compor o dossiê agrupando no arquivo administrativo da instituição todos os documentos relativos a transação
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Procedimentos
relacionados

- Incorporação (cf. a política de coleções do museu)

- Verificação e avaliação técnica do estado de conservação e de Entrada do objeto (em
condição temporária ou definitiva)

Procedimento Entrada de objeto

Apresentação Reflete a gestão e documentação do processo de recepção de objetos.

Utilização
Devem ser processados todos os objetos aos quais ainda não tenha sido atribuído um número de
inventário. Um exemplo muito claro para a utilização deste procedimento é a entrada de um objeto na
instituição por
depósito.

Normas mínimas para aplicação

- Definir dos critérios de recepção para depósito ou entrada dos objetos

- Identificar de forma inequívoca os objetos, ou grupos de objetos, recebidos em cada processo

- Cuidar da responsabilidade da instituição por cada objeto

- Elaborar de recibo para o responsável na entrega dos objetos

- Justificar a recepção do objeto

- Determinar o período para o fim do depósito ou sua reavaliação; providenciar os termos de devolução do objeto ao seu proprietário (se
for o caso)

- Verificar os objetos e documentação associada na recepção para garantir a correspondência com a informação constante no inventário
ou na documentação de transferência de propriedade.

- Definir o detentor legal do objeto para acautelar a posterior incorporação na coleção

- Registrar informações essenciais sobre o objeto considerando o futuro desenvolvimento.

- Procedimentos
relacionados

- Pré-Entrada - na preparação da chegada do objeto sempre que este é esperado

- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - quando da entrada

- Controle de localização e movimentos - no registro e para a gestão da localização (movimentação
interna e externa do objeto)

- Incorporação - entrada que conduzirá a integração (prevista ou não)

- Empréstimos/Entrada – quando da situação de empréstimo solicitado

- Desincorporação/alienação – quando os depósitos não solicitados não resultarem em processos de
incorporação

- Saída do objeto - no momento acordado para a devolução do objeto ao seu proprietário, após a
conclusão de um depósito ou empréstimo

Procedimento Empréstimo - Entrada

Apresentação Gestão e documentação dos processos de empréstimo de objetos.

Utilização Sempre que necessário, para fins de exposição, pesquisa, ou outras situações menos típicas, pedir
emprestado determinado objeto ou grupos de objetos.

Normas mínimas para aplicação
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- Explicitar o propósito do empréstimo

- Manter os objetos nas mesmas circunstâncias e condições dadas à coleção permanente da instituição

- Obter prévia dos acordos assinados entre as entidades participantes

- Respeitar os termos e condições estabelecidos nesses acordos

- Estipular período de duração pré-determinado para empréstimos, devidamente registrado e documentado, controlado e
assegurado durante o período

- Disponibilizar o acesso à informação sobre a instituição e sobre o processo de empréstimo quando requerido
- Manter os registros atualizados sobre localização, segurança, conservação e condições ambientais que permitam um controle eficiente
dos objetos na sua passagem pela instituição.

Procedimentos
relacionados

- Entrada do objeto - completar a informação de entrada do objeto com os dados do
empréstimo; adicionar marcação temporária que o identifique

- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - elaborar relatório após abertura
das caixas de transporte do objeto; controlar durante o período de empréstimo as condições
ambientais e de segurança do objeto; elaborar relatório de estado de conservação antes da saída e
devolução ao seu proprietário

- Conservação e preservação das coleções – preparar as intervenções de conservação
necessárias, conforme o estipulado no acordo de empréstimo

- Controle de localização e movimentos – registro da localização ou movimentos necessários

- Controle de avaliações – determinação dos valores de indenização para a contratação do
seguro

- Gestão de seguros e indenizações - assegurar a contratação do seguro, e possível
indenização, durante o período de duração do empréstimo

- Incorporação - nos casos em que a devolução do objeto não seja possível, como por
exemplo, de morte do seu proprietário

- Desincorporação ou alienação - nos casos em que, não sendo possível a devolução, não
haja interesse em incorporar o objeto ou não esteja de acordo com o exigido na política de coleções
estabelecida

- Saída do objeto - para completar o processo de empréstimo com a devolução física ao seu
proprietário.

Procedimento Aquisição

Apresentação Refere à gestão e documentação de objetos e respectiva informação.

Utilização
Proporcionar toda a informação sobre o (s) objeto (s) incorporado (s) que habilite a instituição a
confirmar a veracidade da proveniência, não contribuindo assim para o tráfico ilícito de bens culturais.
Responsabilizar-se
sobre todos os itens da coleção permanente.

Normas mínimas para aplicação
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- Comprovar a propriedade legal dos objetos, antes da incorporação, assegurando o título de propriedade

- Conciliar a informação sobre a incorporação relacionada aos registros de inventário e documentação, permitindo futuras
auditorias aos processos de incorporação

- Atribuir de um único número (marcado no objeto e em toda a documentação a ele associada) no sistema de documentação

- Assegurar a documentação e identificação de todos os processos de incorporação

- Informar os anteriores proprietários sobre as condições de aceite para a incorporação dos objetos (especialmente em casos
de doação)

- Cumprir o disposto nas políticas em vigor na instituição e em todos os tratados, leis, códigos de ética e regulamentos

- Assegurar a existência de cópias de segurança atualizadas dos registros e processos de incorporação

Procedimentos
relacionados

- Entrada de objeto - no momento necessário do planejamento da recepção física do objeto

- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - que permite avaliar o estado de
conservação do objeto e determinar as ações de acordo com as políticas de incorporação e conservação da
instituição

- Gestão de direitos - que permite conhecer, avaliar e registrar todos os direitos (propriedade,
imagem, etc.) legais associados aos objetos a serem incorporados

- Localização e controle de movimentos - para registrar a localização inicial do objeto no Núcleo e
manter atualizada a informação sobre o paradeiro dos

objetos desde que incorporam a coleção permanente.

Procedimento Controle de Inventário

Apresentação Manutenção de informação atualizada sobre os objetos e sua localização.

Utilização
Na elaboração de inventário da coleção museológica, que deve incluir informação sobre o número de
identificação (permanente ou temporário), a designação, a descrição, a localização, o tipo de
incorporação ou a responsabilidade sobre o objeto e as datas e os inventariantes responsáveis
pelas informações registradas.

Normas mínimas para aplicação

- Definir a responsabilidade da instituição por todos os objetos da coleção

- Disponibilizar, sempre que seja solicitada, informação atualizada sobre todos os objetos sobre os quais tem
responsabilidade (incluindo os empréstimos, depósitos e outros objetos à sua guarda)

- Indicar referências documentais sobre a propriedade de todos os objetos

- Conhecer a localização exata de todos os objetos

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Controle de Localização e de Movimentação

Apresentação Para gestão e documentação de toda a informação relativa aos lugares, atuais

e passadas, em que se encontram os objetos

Utilização Na definição do local específico onde os objetos serão acondicionados na instituição
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Normas mínimas para aplicação

- Manter um registro atualizado sobre a localização habitual de cada objeto

- Manter um registro atualizado das localizações não habituais dos objetos

- Providenciar que a localização seja acessível, pelo menos, através do número de identificação do objeto e do nome ou código
de localização

- Manter um registro atualizado das mudanças de localização internas dos objetos

- Registrar a informação sobre os colaboradores responsáveis pelos movimentos dos objetos

- Manter um registro do histórico de localizações dos objetos desde que estão ao cuidado da instituição

Procedimentos relacionados - Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - sempre que é necessário
movimentar um objeto para confirmar se tem as condições exigidas para ser movimentado
- Transporte - sempre que o movimento exija que o objeto seja transportado

com condições específicas

Procedimento Transporte

Apresentação Este procedimento pretende gerir e documentar o transporte de objetos

Utilização No planejamento e execução do transporte de objetos

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que o transporte seja realizado de acordo com o definido para estas situações na política de coleções da instituição

- Assegurar que, no caso de objetos emprestados, todos os requisitos e condições impostos pelos proprietários sejam
cumpridos

- Assegurar que todas as questões legais sejam respeitadas, incluindo as autorizações alfandegárias e de exportação
temporária de bens culturais

- Assegurar que seja realizada e registrada uma verificação do estado de conservação do objeto antes do transporte ser
realizado

- Assegurar que o processo seja realizado com um método predeterminado que inclua uma avaliação dos riscos
subjacentes e um plano de emergência

- Assegurar a contratação de seguro, com a indenização apropriada, de forma prévia

- Assegurar a manutenção de um registro atualizado sobre os motivos, meios, datas e entidades envolvidos no
transporte dos objetos

Procedimentos
relacionados

- Pré-Entrada - sempre que não exista qualquer documentação sobre os objetos e seja
necessário o seu transporte
- Empréstimos - Entrada - sempre que não exista qualquer documentação sobre os objetos e
estes estejam num local externo
- Preservação e conservação das coleções - sempre que seja necessário executar algum ato de
conservação que permita o transporte dos objetos
- Gestão de seguros e indenizações - para assegurar a contratação do seguro e indenização
apropriada;
- Saída do objeto - para os objetos cujo transporte os levará para fora do espaço da
instituição;
- Controle de localização e movimentos - nos casos em que o transporte seja de natureza
interna.

Procedimento Catalogação
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Apresentação Refere-se à compilação e manutenção de informação essencial que faculte a identificação e descrição dos
objetos

Utilização No processo de documentação das coleções, do ponto de vista do conhecimento de dados
representativos sobre a história dos objetos

Normas mínimas para aplicação

- Providenciar um nível de descrição suficiente para identificar um objeto e destacar as suas diferenças com outros que lhe
sejam semelhantes

- Providenciar um registro histórico sobre o objeto no qual se possam consultar, através de referências, informação registradas
em outros sistemas ou em diferentes locais do mesmo sistema

Ser mantido num sistema no qual o acesso seja simples e eficiente, através de índices ou de pesquisa de texto simples

Procedimentos relacionados A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Verificação e Avaliação Técnica do Estado de Conservação

Apresentação Gestão e documentação de toda a informação relativa ao estado de conservação e avaliação técnica das
coleções

Utilização Na avaliação feita pelos técnicos da instituição sobre o estado de conservação dos objetos

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que a documentação da verificação do estado de conservação seja feita por pessoal qualificado

- Assegurar que toda a documentação sobre a verificação do estado de conservação das coleções seja atualizada

- Assegurar que toda a informação seja registrada no sistema de gestão de coleções e esteja acessível pelo número de
identificação do objeto

- Assegurar que todas as responsabilidades, individuais ou coletivas, dentro da instituição sobre a verificação do estado de
conservação sejam definidas e identificadas facilmente

- Assegurar que sejam registrados os dados da data, responsável e motivo para todos os procedimentos de verificação do
estado de conservação

- Assegurar que seja feita uma verificação do estado de conservação sempre que haja uma alteração no objeto, na sua
utilização ou no meio ambiente a que está sujeito

- Assegurar que seja guardado um histórico de registros sobre os estados de conservação, de forma a poder ser feita uma
monitorização de alterações ao longo do tempo

- Assegurar que seja dado o seguimento devido quando forem identificados sinais preocupantes sobre o estado de
conservação dos objetos

Procedimentos
relacionados

Este procedimento deve ser realizado como parte dos seguintes procedimentos: Entrada de objeto,
Empréstimo - entrada, Aquisição, Preservação e conservação das coleções, Uso das coleções e
Desincorporação e alienação

Procedimento Conservação e Preservação das Coleções

Apresentação Neste procedimento são geridas e documentadas todas as informações resultantes de ações,
interventivas e preventivas, de conservação das coleções

Utilização Quando forem realizadas ações de conservação preventiva e interventiva

Normas mínimas para aplicação
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- Assegurar que toda a informação relativa à conservação esteja atualizada e acessível através do número de identificação dos
objetos

- Assegurar que sejam obtidas todas as autorizações necessárias antes de um processo de conservação

- Assegurar que os detalhes das intervenções de restauro e das medidas preventivas tomadas sejam registrados no sistema de
informação, assim como guardados os dados sobre a instituição, técnico e local onde se realizaram aquelas ações

- Assegurar que o catálogo sobre as coleções seja atualizado sempre que haja novas informações ou perda de informações
como resultado de uma intervenção de restauro

- Assegurar que após uma ação de restauro sejam definidas verificações do estado de conservação de forma periódica e
implementadas as medidas de conservação preventivas necessárias.

Procedimentos
relacionados

- Controle de localização e movimentos - sempre que um objeto precise ser movimentado
para o local onde será realizada a intervenção;
- Gestão de seguros e indenizações - antes da realização de uma ação de conservação é
necessário acautelar um seguro e correspondente indenização, para ressarcir qualquer prejuízo
decorrente de dano ou destruição do objeto durante o processo;
- Saída de objeto - sempre que seja necessário levar o objeto para fora das instalações do
Núcleo, o que acontece com frequência quando se contratam instituições ou empresas especializadas
nesta área;
- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - de forma a avaliar o estado do (s)
objeto (s) antes da intervenção e definir as recomendações para a sua realização.

Procedimento Gestão de Riscos

Apresentação Este procedimento pretende gerir e documentar a informação relacionada com os perigos e ameaças
potenciais para o acervo

Utilização
Quando da produção e divulgação de informação que possibilitará a implementação de medidas
preventivas e a definição de planos de emergência para a salvaguarda das coleções em situações de
calamidade ou desastre

Normas mínimas para aplicação

- A execução de uma avaliação dos riscos que correm os objetos ao cuidado da instituição

- A definição de códigos que identifiquem edifícios e prioridades de evacuação dos objetos de áreas de desastre

- A manutenção e revisão anual de um registro atualizado com todas as entidades a contatar em caso de acidente

- A formação da equipe e voluntários sobre a gestão dos riscos e a recuperação após o desastre

- A responsabilização pelos objetos durante e após o acidente

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Gestão de Seguro e Indenização

Apresentação Gestão e documentação da informação relativa aos seguros e indenizações

necessários para o acervo

Utilização Na definição das condições e circunstâncias em que a coleção ou determinado objeto necessitam ser
cobertos por contrato de seguro

Normas mínimas para aplicação
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- Assegurar que todos os objetos sob a responsabilidade da instituição sejam segurados de acordo com o definido legal e
estatutariamente

- Assegurar que seja cumprido o definido pela política de coleções em vigor no que diz respeito aos seguros dos objetos

- Assegurar que as políticas de coleções sejam revistas e atualizadas regularmente

- Assegurar que os contratos de seguros sejam atualizados

- Assegurar as indenizações para todos os objetos que estão sob a custódia da instituição ou em trânsito

- Assegurar a disponibilidade de uma quantia mínima para pagamento de indemnizações, quando necessário

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Controle de Avaliação

Apresentação Neste procedimento é gerida e documentada toda a informação relacionada com as avaliações
financeiras de objetos

Utilização Quando das avaliações de objetos ou da coleção em situações de contratação de seguros ou de
indenizações

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que a informação de avaliação se encontre disponível para satisfazer as necessidades da instituição nesta matéria

- Assegurar que os procedimentos definidos para as avaliações sejam aprovados e usados sem exceção

- Assegurar que a informação das avaliações seja tratada confidencialmente e seja fornecida a terceiros com a devida
autorização

- Assegurar que as avaliações dos objetos sejam atualizadas de acordo com o requerido pela instituição

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam
diretamente com outros procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Auditoria

Apresentação Este procedimento pretende examinar os objetos e a sua informação para

verificar e confirmar a sua localização, autenticidade, e relações estabelecidas

Utilização
Quando da auditoria das coleções e sua documentação para a confirmar a

qualidade da informação guardada

Normas mínimas para aplicação
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- Assegurar que a instituição mantenha, gere e documente uma revisão regular dos objetos que fazem parte da coleção e da
informação com eles relacionada

- Assegurar que a auditoria aos objetos seja feita na presença dos próprios objetos

- Assegurar que a documentação relacionada com os objetos seja atualizada de forma constante

- Assegurar que sejam tomadas ações corretivas nos casos em que a auditoria detecte o desaparecimento de um objeto,
documentação errada ou mesmo objetos que não se encontram ainda documentados

- Assegurar que as auditorias ao inventário sejam testemunhadas, sempre que possível, por alguém que não tenha
responsabilidade pelo seu acondicionamento ou documentação

Procedimentos
relacionados

- Controle de inventário - sempre que seja necessário verificar o inventário existente e as
informações que o integram, ou criar novos registros de objetos não documentados
- Controle de localização e movimentos - sempre que seja necessário avaliar e confirmar a
localização dos objetos, confrontando-a com os registros de documentação dos objetos
- Aquisição - sempre que numa auditoria sejam encontrados objetos sem qualquer
documentação e os responsáveis decidam pela sua incorporação. Este procedimento irá ligar-se com o
de Controlo de inventário;
- Perda e danos - sempre que se detecte o desaparecimento de objetos;
- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - sempre que o responsável pela

auditoria entenda necessário proceder a uma avaliação do estado de conservação (uma vez que se
encontra na presença do objeto poderá detectar situações irregulares);
- Catalogação - sempre que seja necessário acrescentar informação ou atualizar a

documentação relativa aos objetos e informação auditada. Os requisitos de informação aqui exigidos
são bastante amplos e variados, uma vez que, potencialmente, toda a documentação existente na
instituição pode
ser alvo de uma auditoria

Procedimento Gestão de Direitos

Apresentação Neste procedimento são geridas e documentadas todas as informações relevantes sobre os direitos
relacionados com os objetos

Utilização Na definição de benefícios e obrigações associados acerca de direitos sobre os objetos

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que a instituição leve em consideração a legislação de direitos aplicável e se mantenha atenta às alterações
legislativas

- Assegurar que seja conduzida uma pesquisa bem documentada sobre todos os direitos associados sempre que são
adquiridos ou incorporados novos objetos

- Registrar detalhadamente e acompanhar as alterações de todos os direitos associados com o acervo

- Assegurar que nas negociações contratuais sobre bens sujeitos a direitos de Propriedade Intelectual sejam tidas em conta as
questões da entidade legal detentora desses direitos, das restrições legais à sua utilização, de requisitos impostos pelos patrocinadores
ou direção da instituição, assim como as questões relativas aos impostos e taxas aplicáveis

- Assegurar que os direitos de outras entidades sejam assegurados

- Assegurar que haja uma consciência generalizada para a existência de material com direitos de publicação (ou outros)
associados e que os direitos de publicação retidos pela instituição não sejam perdidos de forma acidental

- Assegurar que na produção de novo material ou conteúdos o museu registre os direitos associados

- Assegurar que quando a instituição encomende algum trabalho, todos os direitos de Propriedade Intelectual sejam atribuídos à
instituição ou tratados de acordo com a legislação em vigor

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

20
INDICIUM, Campinas, v. 3, n. 1, p. 1-26, jul. 2021



Procedimento Uso das Coleções

Apresentação Neste procedimento são geridas e documentadas todas as informações sobre a utilização e serviços
baseados nos objetos e coleções

Utilização
Quando houver necessidade do uso das coleções, que compreende as exposições, a utilização para fins
educativos, o manuseio e operação de objetos, pesquisa, inquéritos, uso para fins comerciais e todos
outros fins que impliquem o uso físico do objeto ou da documentação a ele associada

Normas mínimas para aplicação

- Providenciar a utilização dos objetos, interna ou externamente, para pesquisa, exposição ou demonstração da sua forma de
funcionamento

- Estabelecer um controle efetivo do acesso às coleções e informação relacionada com estas

- Estabelecer o planejamento e agendamento da utilização dos objetos

- Assegurar a contínua responsabilização pelos objetos e registros de documentação associados

- Adicionar informação relevante que resulte das investigações efetuadas aos registros do catálogo e tornar públicos esses
resultados, através de publicações ou exposições, sempre que apropriado

- Manter um registro dos utilizadores e utilizações das coleções ao longo do tempo

- Assegurar que os detalhes da utilização sejam acessíveis através do número de identificação dos objetos

Procedimentos
relacionados

- Empréstimo - Saída - sempre que o pedido de utilização implique um empréstimo a outra
instituição;
- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - sempre que haja um pedido de
utilização de um objeto ou grupo de objetos deve-se basear a sua informação nas condições de
conservação em que o objeto se encontra e executar, no final da utilização, um controle do estado de
conservação
Preservação e conservação das coleções - sempre que se verifique a necessidade de realizar alguma
ação de restauro ou conservação preventiva que permita a utilização do objeto ou que se julgue
necessária após a utilização
- Controle de localização e movimentos - sempre que haja a necessidade de movimentar o
objeto alterando a sua localização
- Desincorporação e alienação - para as situações em que a utilização dos objetos configure a
sua destruição, como acontece nos casos de recurso a métodos de análise destrutivos
- Catalogação - sempre que a utilização dos objetos produza informação relevante para adicionar
ao registro dos objetos no sistema de informação

Procedimento Saída do Objeto

Apresentação Neste procedimento são geridas e documentadas todas as saídas dos objetos das instalações da
instituição

Utilização
Quando da definição das circunstâncias e condições em que os objetos poderão sair das instalações da
instituição

Normas mínimas para aplicação
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- Assegurar que os requisitos legais e as condições estabelecidas na política de coleções da instituição sejam cumpridos
rigorosamente quando os objetos saírem das suas instalações

- Assegurar que a instituição seja responsável e possa responder por todas as saídas de objetos, incluindo às relativas a
depósitos, empréstimos e outras situações semelhantes

- Assegurar que a informação sobre a localização dos objetos seja atualizada

- Assegurar que os objetos só saiam com a devida autorização

- Assegurar a existência de um recibo, assinado por ambas as partes, na transferência de custódia do objeto entre instituições.
Deve ser também acautelada a existência de assinaturas e documentação
quando se verifique a existência de intermediários (empresas de transporte ou couriers) na saída dos objetos

Procedimentos
relacionados

- Entrada de objetos - sempre que a entrada dos objetos seja temporária
- Empréstimo - Entrada - para a devolução dos objetos ao seu proprietário
- Empréstimo - Saída - nas situações em que a saída decorra de um empréstimo dos objetos
da coleção da instituição
- Desincorporação e alienação - sempre que um objeto seja desincorporado da coleção
permanente e essa situação implique a saída do objeto das suas instalações
- Controle de localizações e movimentos - nas situações em que seja necessário manter
atualizada toda a informação sobre a localização e movimentos dos objetos que dão saída
- Transporte - quando a saída implica o transporte dos objetos até outras instalações
- Controle de inventário - para a atualização dos registros de inventário relativos aos objetos
incluídos no procedimento
- Gestão de seguros e indenizações - para garantir a contratação dos seguros necessários e
das indenizações correspondentes sempre que o objeto deixa
as instalações da instituição.

Procedimento Empréstimo – Saída

Apresentação Este procedimento tem como objetivo gerir e documentar os empréstimos de objetos a outras
instituições

Utilização
Na realização de empréstimo de objetos a outras instituições, por tempo determinado, para fins de
exposição, investigação, conservação, reprodução ou educação

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que todas as solicitações de empréstimo sejam avaliadas de acordo com as políticas definidas pela instituição

- Assegurar a existência de acordos de empréstimos assinados pelas partes antes da data acordada para o empréstimo

- Assegurar que o empréstimo tenha um período de duração predeterminado
- Assegurar que a instituição possua um registro de todos os empréstimos, onde estejam incluídos detalhes da instituição
solicitante, os locais, período de duração e o propósito do empréstimo

- Providenciar um controle efetivo do processo de empréstimo

- Assegurar que a instituição que recebe o objeto pretenda e tenha os meios para assegurar a preservação, cuidado e
segurança dos objetos e que as condições do empréstimo sejam por ela respeitadas

- Assegurar que os objetos emprestados estejam abrangidos por um seguro, e indenização se for o caso, durante o período de
vigência do empréstimo
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Procedimentos
relacionados

- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - de forma a reunir toda a
informação necessária sobre o estado do objeto que permitirá a autorização do empréstimo e a
indicação das condições impostas em termos de preservação e segurança. O mesmo procedimento
deverá ser realizado antes da sua devolução e após a realização dos transportes de ida e volta
- Preservação e conservação das coleções - quando for necessária a realização de
intervenções de conservação preventiva ou interventiva que possibilitem o empréstimo dos objetos ou
quando for necessária uma intervenção após o empréstimo
- Uso das coleções - para registrar a informação que resulta das reproduções fotográficas dos
objetos a emprestar e os motivos que presidiram à sua solicitação
- Gestão de seguros e indenizações - para registrar todo o processo de obtenção dos seguros

relativos a cada empréstimo e obter os devidos comprovantes, assegurando as condições impostas
nesta matéria pela política de coleções e que permitam uma atuação rápida e eficaz em caso de
acidente
- Saída do objeto - a implementar quando o objeto abandona as instalações da instituição de
forma a obter uma confirmação da sua chegada ao destino
- Controle de localização e movimentos - para atualizar e supervisionar a localização e
movimentos do objeto no período de empréstimo

Procedimento Perdas e Danos

Apresentação A implementação deste procedimento capacita a instituição a gerir e documentar as ações a tomar em
caso de perda ou danos em objetos que se encontrem sob a sua responsabilidade

Utilização Na definição de um plano para tomar todas as medidas razoáveis para prevenir perdas e danos de objetos
no futuro

Normas mínimas para aplicação

- Assegurar que todas as decisões e ações tomadas na resposta da instituição na resposta a danos ou perda de objetos sejam
completamente documentadas

Procedimentos
relacionados

- Gestão de riscos - sempre que seja descoberta a perda ou dano num objeto é necessário que
se avalie, através do seu planejamento para a ocorrência de desastres, a forma de atuação previamente
definida e atue em conformidade;
- Controle de localização e movimentos - no caso da ocorrência de danos em objetos se ter
verificado quando o objeto estava a ser movimentado;
- Saída do Objeto - nos casos em que o objeto sofra danos durante os passos determinados

neste procedimento;
- Verificação e Avaliação técnica do estado de conservação - quando a verificação dos danos
ocorre na execução do procedimento que permite a verificação e avaliação dos estados de conservação
dos objetos;
- Preservação e conservação das coleções - quando a verificação dos danos ocorre na
execução do procedimento que permite a avaliação das ações de conservação, preventiva e
interventiva.

Procedimento Desincorporação e Alienação

Apresentação Os atos de alienação de coleções dos museus, independentemente dos motivos que os justificam, e da
sua consequente desincorporação, são geridos e documentados através deste procedimento

Utilização Quando forem necessários atos de alienação de objetos

Normas mínimas para aplicação
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- Assegurar que a decisão de alienação dos objetos seja cuidadosamente considerada e que todas as opiniões e elementos
relevantes para a decisão estejam de acordo com a política de coleções

- Assegurar que os elementos e opiniões relevantes para a decisão estejam de acordo com a legislação em vigor e com os
estatutos da instituição

- Assegurar que a instituição faça todos os esforços necessários e possíveis para determinar a propriedade dos objetos
envolvidos

- Assegurar que a decisão de alienação dos objetos não seja da competência exclusiva de uma só pessoa e que a mesma seja
autorizada pela tutela e direção da instituição

- Assegurar que seja cumprido o direito de preferência, nos casos de transferência de propriedade, para instituições
reconhecidas

- Assegurar que a propriedade seja efetivamente transferida para uma qualquer entidade

- Assegurar que todos os objetos extintos sejam identificados como tal no registo de inventário

- Assegurar que no caso de destruição dos objetos o processo seja conduzido de forma responsável

- Assegurar que todas as decisões e ações tomadas durante o processo sejam completamente documentadas

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Procedimento Documentação Retrospectiva

Apresentação O procedimento de documentação retrospectiva pretende ajudar a instituição a obter melhores índices
na documentação e a cumprir as normas mínimas de cada procedimento do SPECTRUM

Utilização Quando for tratar da documentação preexistente de modo a adequá-la ao definido nas normas mínimas
do SPECTRUM para cada procedimento

Normas mínimas para aplicação

- Definir os objetivos do sistema de documentação e gestão de coleções, sendo que os principais objetivos deverão ser sempre
a responsabilidade pelas coleções e o acesso à informação nele contida

- Definir o entendimento que tem do trabalho de documentação por realizar sobre as suas coleções

- Trabalhar de forma a reduzir o trabalho de documentação das coleções acumulado

- Rever o progresso da redução do trabalho de documentação acumulado de forma regular

- Trabalhar para conseguir melhorar significativamente a qualidade da informação sobre os objetos e coleção

- Rever o progresso da melhoria da qualidade da informação dos objetos e coleção

Procedimentos
relacionados

A existência e aplicação prática deste procedimento não se relacionam diretamente com outros
procedimentos definidos no SPECTRUM

Conclusão

Em vista do exposto, ratifica-se a relevância de procedimentos
padronizados para a documentação em museus e implementação de um
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plano de sistema de documentação. Com a viabilidade de utilização da
Norma SPECTRUM 4.0 no contexto do NUMEE da UFBA, como forma de
adequar métodos pré-estabelecidos para serem aplicados conforme a
especificidade da instituição acredita-se que o plano se configura como
eficaz. Além de que a norma SPECTRUM contribui para que se estabeleça
uma linguagem comum entre as diversas instituições que fazem uso de
metodologias inserindo o NUMEE em uma comunidade internacional de
profissionais que pensam e procuram os melhores meios de executar
sistemas de documentação, já que um dos maiores problemas do campo
da Documentação é o estabelecimento de linguagens que sejam
compreensivas para o maior número de pessoas possíveis sem causar
muitos ruídos no processo de comunicação: controle terminológico.

Face ao exposto, entende-se que o NUMEE pode utilizar o
SPECTRUM para definir um conjunto de procedimentos, comuns a todas as
coleções e tipologias de objetos. Assim, tendo por base a política de
gestão de coleções e o plano de documentação, sugere-se que o Núcleo
programe a aplicação do SPECTRUM de modo gradual. Numa primeira
fase, implementando os 8 procedimentos primários definidos na norma:
Entrada de objetos; Incorporação; Controle de localização e movimentos;
Catalogação; Saída de objetos; Empréstimos – Entrada; Empréstimos –
Saída; Documentação retrospectiva.

Numa primeira fase, que constitui também um teste às
metodologias e recursos utilizados no processo de implementação,
sugere-se que o Núcleo concentre esforços na aplicação dos
procedimentos primários supracitados, ao invés de tentar implementar
todos os procedimentos de uma só vez. Entretanto, importa salientar que,
apesar disso, este estudo busca a aplicação dos 21 procedimentos
sugeridos pelo SPECTRUM à gestão do acervo do NUMME para garantir à
instituição suporte para lidar com situações vindouras que se relacionem
com os procedimentos não-primários propostos pela norma.

A história da Enfermagem na Universidade Federal da Bahia e, por
conseguinte, em todo o Brasil merece ser reconhecida e exibida, após o
tratamento para aquelas (es) interessadas (os). Pretendemos apresentar
e sugerir um plano para que se dê a plena difusão da informação e
transmissão de conhecimentos acerca da história desta unidade.
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