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● Necessidade de disseminar informações por meio de sistemas de 

informação implementados na internet, mantendo a disponibilidade dos 

objetos digitais por muito tempo, de forma organizada e bem representada

● Atualizando Ranganathan: 
○ Os sistemas de informação são feitos para serem acessados

○ Todo usuário tem seu sistema de informação

○ Todo sistema de informação tem seu usuário

○ Poupe o tempo do usuário

○ Um sistema de informação é um organismo em crescimento

● O Patrimônio Informacional é um bem da organização representando o 

conjunto do seu capital intelectual

Cenário Informacional



Centros de Informação

Limites cada vez mais tênue entre as atividades de biblioteca, arquivos e museus 

na gestão do patrimônio informacional ante a evolução da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) e a presença maciça da internet nas atividades

Centros de informação precisam atender as demandas da organização, 

instituição ou órgão ante as necessidades dos usuários no que se trata da oferta 

e consumo de informação institucional, que representa o capital intelectual da 

organização, órgão ou instituição



Tecnologias para Disseminação 

Ibict tem apoiado tecnologias para construção de sistemas de informação 

voltados a disseminação da informação

Biblioteca digitais para memória Técnica

Arquivos digitais para documentos administrativos

Dados governamentais e outros



GLAM

Gallery, Library, Archive and Museum

A memória de uma instituição pode ter aspectos que não podem ser restringidos, 

requerendo ações que extrapolam a biblioteca, arquivo ou comunicação social.

A quem deve-se atribuir a curadoria da memória da instituição e toda a sua carga 

de conhecimentos?

Que sistema informatizado pode atuar na divulgação da memória da instituição ?



Omeka

Omeka é um software livre 

voltado para GLAM

● Altamente customizável

● Múltiplos temas

● Fácil instalação e 

manutenção

● Flexível quanto ao conteúdo 

e metadados

● Plataforma com base e 

muitos PlugIns



Significado

Omeka" é uma palavra suaíli que significa exibir 

ou organizar mercadorias; falar fora; Espalhar; 

desempacotar. A equipe escolheu esse nome, 

porque significa as práticas que a Omeka ajuda 

seus usuários a fazer com conteúdo digital e 

através da criação de projetos digitais para 

comunidades on-line.Fonte: 

https://omeka.org/about/project/

Suaíli ou Swahili é uma das línguas mais 

faladas da África

https://omeka.org/about/project/


Histórico

O Omeka é mantido pela Roy Rosenzweig Center for History and New Media 

● Início do projeto em 2007

● Lançamento em 2008

● Primeira instalação no Brasil é do Arquivo Histórico Digital de São 

Roque em 2014

● 2017 a ENAP cria a Curadoria ENAP

● Em 2018 a ENAP e o IBICT Publicam o Guia de Usuário do OMEKA



Sobre o Omeka

● Hardesty (2014) revela que o Omeka oferta vantagens na exibição de 

coleções digitais

● Kucsma, Reiss e Sidman (2010) afirmam que o Omeka tem grande 

potencial para suportar exibições de coleções pequenas e médias com 

eficiência e efetividade, com possibilidade de curadoria das coleções 

● Galvin e Sun (2012) advogam que o Omeka pode ser instalado em nuvens, 

por ser simples e requerer poucos recursos;

● Panahi, Woods e Thwaites (2013) relatam o uso do Omeka, juntamente com 

outros softwares para divulgar informações culturais em dispositivos móveis

● Maron e Feinberg (2018) destacam a facilidade de uso, mesmo para 

profissionais sem familiaridade com tecnologias



Infra estrutura tecnológica 

Arquitetura LAMP 

● Linux, Apache, MySQL e PHP

● Muito disseminada entre os 

desenvolvedores, sendo de fácil 

manutenção

Imagemagick

● Aplicativo livre para tratamento 

de imagem



Gestão de Usuários e Documentos

Usuário

● Superusuário - Permissão 

Configurar o Omela

● Administrador - Gestor dos 

conteúdos

● Colaborador - Permissões 

restritas, como alimentação do 

Omeka 

● Pesquisador - Usuário padrão, 

sem permissões no sistema

Documentos

● Coleções

● Itens 

● Exposições



Plataforma

OMEKA

PlugIns PlugInsPlugIns

Dados Funcionalidades padrão

Interface com o usuário

Temas Temas Temas



Plugins

Alguns dos plugins disponíveis:

● Conteúdo
○ Dublin Core Extend e Bulk metadata Editor

○ Admin Images

○ Simple Vocab Plus

● Apresentação
○ Exhibit Built, Carousel, collection tree

○ Netline time e Geolocalization

○ DocView

● Interação
○ OAI-PMH

○ Comment



Personalização - Temas

O Omeka possibilita diversos layouts, mesmo 

em uma única instalação



Exposições
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● Uma exposição pode ter o 

seu tema particular

● Uma exposição é composta 

por itens pertencentes ao 

acervo, mesmo que estejam 

em coleções diversas



Exemplo da ENAP



Documentação

O Ibict, por meio da Coordenação de Articulação, 

Geração e Aplicação de Tecnologia (COAT), desenvolveu, 

juntamente com a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP), um Guia de Usuário do OMEKA, 

disponível gratuitamente em

https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3162

https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3162
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