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1. IDENTIFICAÇÃO
PLANO DE ENSINO 2020.1
DISCIPLINA: CIN7406 Preservação Digital
CARGA HORÁRIA: 36 h/a./semestrais - 2 h/a./semanais.
Horas Síncronas: 28  Horas Assíncronas: 08
Oferta: 4ª fase dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação 
PROFESSOR: Edgar Bisset Alvarez    E-MAIL: edgar.bisset@ufsc.br
EMENTA Preservação digital. Estratégias estruturais: adoção de padrões; elaboração 
de normas e manuais; Metadados de preservação digital; montagem de infraestrutura; 
formação de consórcios e parcerias. Estratégias Operacionais: migração; emulação; 
preservação de tecnologia; encapsulamento. Modelos de referência e projetos 

2. OBJETIVOS:

2.1. GERAL: Capacitar os alunos para a compreensão dos conceitos e
características associados à preservação digital, elementos envolvidos, políticas 
e estratégias. 

2.2. ESPECÍFICOS 

2.2.1. Identificar conceitos e políticas de preservação digital; 
2.2.2. Compreender estratégias estruturais de preservação digital; 
2.2.3. Compreender estratégias operacionais de preservação digital; 
2.2.4. Analisar modelos de referência e projetos de preservação digital. 
2.2.5. Curadoria Digital e Preservação Digital 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
3.1. Preservação Digital

3.1.1. Conceitos 
3.1.2. Políticas 

3.2. Estratégias Estruturais 
3.2.1. Adoção de padrões 
3.2.2. Elaboração de normas e manuais 
3.2.3. Metadados de preservação digital 
3.2.4. Montagem de infraestrutura 
3.2.5. Formação de consórcios e parcerias 

3.3. Estratégias Operacionais 
3.3.1. Migração 
3.3.2. Emulação 
3.3.3. Preservação de tecnologia 
3.3.4. Encapsulamento 

3.4. Modelos de Referência e Projetos 
3.4.1. OAIS 
3.4.2. InterPARES 
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3.4.3. Requisitos e modelos de requisitos 

3.5. Curadoria Digital 
3.5.1. Conceitos 
3.5.2. Pontos de Encontro entre Curadoria Digital e Preservação 

4. METODOLOGIA

Aulas síncronas on-line com discussão em classe dos tópicos apresentados. Orientações e 

resolução de dúvidas no chat. Leituras, vídeos e provas. Tudo no MOODLE da disciplina. 

5. AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado pelo desempenho individual. O instrumento de avaliação serão 3 
provas no MOODLE com o mesmo peso cada uma (33% da nota). Em caso necessário 
terá a opção de uma recuperação final de todo o conteúdo. 
A lista de presença (chamada) deverá ser assinada pelo aluno na plataforma MOODLE 
em cada sessão. 

NOTA IMPORTANTE 
As aulas estão protegidas pelo DIREITO AUTORAL. Baixar, reproduzir, compartilhar, 
comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de 
qualquer material didáticopedagógico só é possível COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos colegas. 
Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os participantes. 
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções 
disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997 e o 
estabelecido na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências) 

Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 
 A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas.
 Em caso de falta no dia da avaliação (prova, apresentação de trabalho ou
seminário), encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de
Ciência da Informação (CIN), no prazo de três (3) dias úteis.
 O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente poderá, ao
final do semestre realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo.
 A nota final será calculada a partir da média aritmética simples entre a nota final
obtida durante o semestre e a nota obtida na prova de recuperação.
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7. CRONOGRAMA (Previsão)

Aula Data Tópico Conteúdo Recursos Atividades 

1 31/08/20 

3.1 Preservação 
Digital 

Apresentação da Disciplina e Plano 

de ensino, e debate sobre os 

conceitos de Documento Digital, 

eletrônico e analógico. Indicação de 

leitura do texto. 

Apresentação do Plano de Ensino.  

Texto: PRESERVAÇÃO DIGITAL: o estado da arte, de Jacqueline de Araújo Cunha e Marcos 

Galindo Lima. Disponibilizado no MOODLE 

Aula síncrona online no MOODLE. 
Leituras e/ou videos. 

2 07/09/20 
Preservação digital: conceitos e 

políticas. 

Análise dos principais conceitos sobre preservação digital e debate entorno da leitura indicada 

em aula passada 

Vídeo: Humberto Inarelli_ A digitalização de acervos arquivísticos_ ferramenta de preservação 

e transparência. Disponibilizado via MOODLE 

Aula assíncrona 
Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h. 
Leituras e/ou videos. 

3 14/09/20 
 3.2 Estratégias 

Estruturais 
Padrões, Normas e Manuais de 
preservação digital 

 Principais Padrões, Normas e Manuais utilizados no processo de preservação digital. 
Aula síncrona online no MOODLE  

Leituras e/ou videos. 

4 21/09/20 Metadados de preservação digital 
Metadados e sua importância para a preservação digital, 
 Indicação de Leitura do texto Os Dez mandamento da preservação digital. Autor: 
Humberto Celeste Innarelli (disponibilizado no MOODLE) 

Aula assíncrona online no MOODLE 
Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h. 
Leituras e/ou videos. 

5 28/09/20 

Dez mandamento da preservação 

digital 

Montagem de infraestrutura 

Formação de consórcios e parcerias 

Análise dos Dez mandamento da preservação digital e a sua aplicabilidade no momento de 

montagem de infraestruturas digitais. 

Aula síncrona online no MOODLE. 
Leituras e/ou videos. 

6 05/10/20 
 3.3. Estratégias 

Operacionais 

Técnicas de preservação digital 

Migração 

Emulação 

Apresentação das diferentes técnicas utilizadas para a preservação 
Aula síncrona online no MOODLE 

Leituras e/ou videos 

7 12/10/20 

Técnicas de preservação digital 

Preservação de tecnologia 

Encapsulamento  

Apresentação das diferentes técnicas utilizadas para a preservação 
Aula síncrona online no MOODLE 

Leituras e/ou videos 

8 19/10/20 PROVA 1 
Avaliação Disponibilizada via questionário 
MOODLE 

9 26/10/20 

3.4. Modelos de 

Referência e 

Projetos 

 OAIS  

InterPARES  

Requisitos e modelos de requisitos 

Apresentação dos principais elementos a ter em consideração para elaborar projetos de PD e 

análise de alguns projetos sobre preservação digital 

Aula síncrona online no MOODLE. 
Leituras e/ou videos. 

10 02/11/20 Política de preservação digital 
Análises dos principais elementos a considerar para a elaboração de uma política de 

Preservação Digital 

Aula assíncrona online no MOODLE. 
Leituras e/ou videos. 



11 09/11/20 

3.5. Curadoria 

Digital 
Conceitos e definições Apresentação dos conceitos de curadoria digital 

Aula síncrona online no MOODLE. 
Leituras e/ou videos. 

12 16/11/20 
Pontos de Encontro entre Curadoria 

Digital e Preservação 

Texto: Curadoria Digital e Preservação Digital: 

Cruzamentos conceituais (Disponibilizado no MOODLE) 

Leituras e/ou videos. 

Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h. 

13 23/11/20 
Sistemas e software para a 

preservação 
Apresentação dos Sistemas e Softwares usados para a preservação digital 

Aula assíncrona online no MOODLE. Leituras 
e/ou videos.
Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h.

14 30/11/20 PROVA 2 - 
Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h. 

15 07/12/20 Prova de Recuperação - 
Orientações/dúvidas no chat do MOODLE 
das 20-21h. 

16 14/12/20 Notas finais - 

Nota: Ao programa anteriormente citado se lhe adicionam 2 semanas de aulas ministradas no mês de março, onde foram ministrados os 
seguintes conteúdos e atividades:

• Apresentação do plano de ensino e da turma.
• Aula 2 12/03 Introdução à disciplina. Preservação digital: conceitos
• Fazer uma resenha crítica do texto SANTOS, V. B.; INNARELLI, H.C.; SOUSA, R.T.B. Arquivística: temas contemporâneos: classificação,

preservação digital e gestão do conhecimentos. Distrito Federal: SENAC, 2008.


