
Evento Salão UFRGS 2013: Feira de Inovação Tecnológica UFRGS – 
FINOVA2013

Ano 2013

Local Porto Alegre - RS

Título Sistemas de consultas e cadastro online de coleções etnográficas

Autores VINÍCIUS ALVES HERBSTRITH
ANA LUIZA CARVALHO DA ROCHA

Orientador CORNELIA ECKERT



Titulo: Sistemas de consultas e cadastro online  de coleções etnográficas  

Autor: Vinícius Alves Herbstrith 

Orientação: Profª Cornelia Eckert 

Resumo: 

 O trabalho a ser apresentado na FINOVA 2013 situa-se no interior do Projeto de Pesquisa 17928 - 

Trabalho e Cidade, sob a subvenção do edital PNDE/Capes/20009: Antropologia da memória do trabalho 

na cidade moderno-contemporânea e tem por objetivo promover o aprofundamento da pesquisa 

antropológica para o uso das redes digitais e eletrônicas na produção de etnografias hipermídia junto ao 

portal do Projeto Memória do trabalho, www.memoriasdotrabalho.ufrgs.com e ao portal do grupo BIEV, 

www.biev.ufrgs.br. O Projeto investe na disponibilização de novos arranjos para as narrativas 

etnográficas hipertextuais (DVDs interativos) produzidas  ao longo da pesquisa, sob novo formato, na 

WEB.  As atividades de pesquisa levaram a criação de novas formas mais integrativas de manipulação da 

base de dados multimídia  do Biev a partir da ferramenta criada, em etapa anterior da bolsa, para a 

visualização da produção sonora e visual do Projeto Memória e também à analise e modificações para 

uma implementação online do  Banco de Imagens e Efeitos Visuais que tem sob sua guarda os acervos 

digitais multimídia do referido Projeto, junto ao Núcleo de Pesquisas sobre Culturas 

Contemporâneas/NUPECS, do Laboratório de Antropologia Social/LAS, do Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social/PPGAS, construído com base no sistema informacional/My SQL-PHP. O Projeto 

tem por meta a melhoria dos procedimentos de consulta a produção dos grupos de trabalho do Biev no 

sentido de atender as demandas da ampliação das formas de consulta em seus acervos digitais e do 

aumento na performance das ferramentas de consulta a sua base de dados. Será feita uma 

demonstração do sistema de cadastro de vídeos/sons realizado no portal do grupo 

BIEV,www.biev.ufrgs.br, e sua disponibilização ao internauta e também o uso do novo Banco Multimídia 

BIEV, que faz streaming de vídeos diretamente armazenados no servidor. 

 


