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     Introdução 
 
 
 Em 2003 o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

solicitou, em caráter emergencial, ao CPD-UFRGS, um sistema de cadastro e de 

visualização de acervo de fotos. Esses dois módulos foram desenvolvidos em dois meses e 

colocados em funcionamento. 

 Em 2006 a ESEF solicitou ao CPD-UFRGS um  sistema para cadastrar o seu acervo 

de fotos e de documentos. 

 Foram feitas as devidas alterações no sistema visando atender a diversos órgãos da 

UFRGS, garantir a segurança e a segmentação  dos diversos acervos, e propiciar o registro 

de diferentes tipos de acervos, além das fotos. 

 Em 2007, veio uma nova solicitação do Museu da UFRGS: a disponibilização, via 

web, da solicitação por parte da comunidade de peças do acervo. Esta demanda foi atendida 

em abril de 2008. 
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Acervo Foto 
 
 
 O sistema de Acervo de Fotos da UFRGS é composto por três módulos: o 

cadastramento e upload de fotos ( feito atualmente em Delphi ); a visualização das fotos (na 

internet, feito em PHP ) e a solicitação do acervo ( também na internet, em PHP ). 

 

Cadastro de acervo 
 
 
 O cadastro de acervo de fotos é feito em um aplicativo Delphi. O responsável pelo 

acervo ao se identificar já deverá previamente ter sido cadastrado, permitindo ao sistema 

identificar o seu perfil, disponibilizando o acesso a diferentes tarefas dentro do seu escopo ( 

órgão responsável por determinado acervo ). 

 

 
 

Tela 1: Cadastro de foto no acervo 
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Nesse aplicativo o responsável pelo acervo cadastrará as fotos, com as informações 

pertinentes ( Tela 1 ), bem como fará o upload das fotos ( Tela 2 ), armazenando-as em um 

servidor gerenciado pelo CPD-UFRGS. 

 
 
 

 
 

Tela 2: Upload de foto para o acervo 
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Pesquisa e Solicitação de acervo 
 
 

A tela de pesquisa e gerenciamento de acervo ( Tela 3 ) é a principal deste módulo. 

Se o usuário possui permissão de gerenciamento são apresentadas as opções (Nova 

solicitação, Ver suas solicitações, Pesquisar Solicitações, Gerenciar solicitações, 

Contador de acessos e Editar ajuda) senão as opções apresentadas são (Nova solicitação e 

Ver suas solicitações). 

Nova solicitação é justamente essa tela. Nela é possível visualizar e pesquisar todas 

as fotos do acervo. A pesquisa pode ser feita pela lista de descritores associadas a cada foto, 

pela sua época ou pelo seu local. À esquerda de cada uma existe uma caixa de seleção onde 

adiciona-se ou retira-se a foto da solicitação que está sendo feita. Ao término da escolha 

deve-se clicar no botão Avançar >> bem abaixo na tela. 

Deve-se destacar que a tela de visualização de acervo é a mesma que se apresenta 

para a solicitação, só não disponibiliza a caixa de seleção à esquerda.  

Ao avançar o usuário é direcionado para a Tela 4, onde são apresentadas as imagens 

selecionadas, a data atual e um espaço para que ele justifique a solicitação do seu uso. 

Terminado esse procedimento, um termo de compromisso é exibido para garantir que o 

solicitante tenha total conhecimento sobre os seus direitos e deveres. Se ele for aceito a 

solicitação é finalizada, caso contrário ela é cancelada. 

 
 
 

 
 
 



 5 

 
 

Tela 3: Pesquisa e gerenciamento de acervo 
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Tela 4: Solicitação de acervo 
 
 
 A tela de gerenciamento ( Tela 5 ) é disponível para o responsável pelo acervo, 

permitindo a recepção e análise das solicitações de acervo. 
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Tela 5: Gerência de solicitações 
 
 

Gerenciar solicitações é a tela principal do administrador do sistema ( Tela 6 ). Nela são 

exibidas todas as solicitações pendentes e todas as solicitações concluídas nos últimos 30 

dias.  

Nos [+] é possível expandir as listas associadas a cada item. Existem 4 estados 

possíveis para cada solicitação: aprovado (o download das imagens é habilitado para o 

usuário), negado, em análise (o pedido está sendo verificado) e solicitado (o pedido ainda 

não começou a ser analisado). 

Cada foto possui uma caixa onde é possível aprovar ou reprovar cada foto 

individualmente. O padrão é aprovado. 
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Tela 6: Análise de solicitação 
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Conclusão 
 
 
 
 O sistema de acervo de fotos da UFRGS foi desenvolvido para informatizar todos os 

processos de cadastro e utilização das fotos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Desse modo, ele é fortemente baseado na dinâmica dessa universidade, utilizando várias 

ferramentas corporativas, em especial o sistema de extensão, o qual ele compõe. 

 

 Da prestação de serviços do Centro de Processamento de Dados da UFRGS a outras 

universidades da região, surgiu a idéia de disponibilizar a elas o sistema de Acervo Foto em 

open source. Para isso é necessário retirar todas as vinculações desse módulo com o 

sistema de extensão da universidade e com o seu banco de dados corporativo. A idéia 

inicial é transformá-lo em um pacote a ser instalado sobre o banco de dados Postgre SQL e 

seu funcionamento estar todo em ambiente web, em linguagem PHP. 

 

 Isso irá integrá-lo em um só ambiente, a web, bem como permitirá que outras 

universidades possam utilizar esta ferramenta. 

 


