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PROJETO DA REDE DE CENTROS DE MEMÓRIA MARISTA DA REGIÃO 

AMÉRICA SUL 

 

PROYECTO DE LA RED DE CENTROS DE MEMORIA MARISTA DE LA 

REGIÓN AMERICA SUR 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 O projeto estratégico de construção da Rede de Centros de Memória Marista resulta-se de uma 

definição contemplada no Planejamento Estratégico do Brasil Marista e do desafio advindo do Instituto 

Marista. Essa Rede inicia-se no Brasil com o objetivo de integrar as experiências existentes na Região América 

Sul e no Instituto. A Rede de Centros de Memória1 não nasce como uma imposição, mas como uma 

possibilidade a ser construída comunitariamente – elemento basilar de sua própria identidade. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A preservação dos bens históricos materiais e imateriais, base significativa da memória, apresenta-se 

como uma necessidade singular para todas as instituições. A história e a memória de civilizações, cidades, 

culturas e povos estão presentes na própria história da Igreja. A Igreja em sua história revela um cuidado 

especial em relação à preservação dos seus bens materiais e imateriais, não somente como uma necessidade 

administrativa, mas como uma contribuição efetiva para a sociedade.  Do mesmo modo a história e memória 

da Igreja Católica Romana constitui-se um patrimônio de toda a humanidade.  

O Instituto dos Irmãos Maristas se insere no contexto e na história da Igreja (nas dimensões 

administrativas e em seu projeto salvífico). É, portanto, chamado a preservar a sua memória institucional 

específica como parte desse todo eclesial e cultural. Desde os primórdios do Instituto, nota-se um cuidado 

especial em relação à preservação de sua história e de sua memória. No período em que São Marcelino 

                                                 
1 O GT Centros de Memória, entende que a terminologia “Centros de Memória”, inclui os museus, os memoriais, historiais e também 

podem incluir as bibliotecas e os arquivos. Os processos de memória também estão incluídos nessa terminologia.   
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Champagnat esteve à frente do Instituto, mostrou zelo e cuidado para que a história e memória fossem 

preservadas. Em sua Carta Circular de número 78, escrita em 1836 e endereçada a um Pároco de uma cidade 

em que os Irmãos haviam criado um novo estabelecimento Marista, deixa clara a necessidade dos registros 

históricos/arquivos, tendo em vista o futuro institucional às novas gerações. Assim descreve Champagnat: 

“Prezado Senhor, desejaríamos ter um relato histórico da fundação do estabelecimento dos Irmãos em sua 

paróquia (município), do seu desenvolvimento e o nome dos benfeitores. Ficaremos muito contentes em 

receber esses diversos informes que serão guardados nos arquivos da casa principal e nos do respectivo 

estabelecimento. Tais informes servirão para o exercício da gratidão das gerações futuras, herdeiras de seus 

frutos”. (Cartas, nº 78). Alinhado a esse zelo, o XXI Capítulo Geral (Roma, 2009), em suas orientações, 

enfatiza a importância da preservação do patrimônio espiritual e histórico marista, num exercício de “voltar 

às origens de nossa espiritualidade” em vista do fortalecimento do carisma e missão. 

A obra floresceu para a Igreja e para a sociedade. Nos 200 anos de existência, a vida do Instituto 

constitui-se em uma história importante. Ela funciona como um farol bidimensional, lança luzes para o passado 

e orienta o caminhar para o futuro. Ela possibilita a vivência memorial da história, rumo a um novo começo. 

O Brasil Marista é parte importante da história do Instituto. Nos mais de 100 anos de experiência em terras 

brasileiras, Irmãos, Leigas e Leigos deram corpo aos princípios sonhados por Champagnat. Eles são mantidos 

e preservados por meio dos arquivos das unidades educacionais e sociais, comunidades, províncias, museus, 

historiais, memoriais e centros de memória espalhados pelo mundo, presentes em diversas Províncias e 

Regiões do Instituto. Há uma grande riqueza de acervos históricos que revelam a diversidade da história e 

memória do Instituto. Reconhecendo essa riqueza e decidindo pela continuidade da preservação da história e 

da memória da vida Marista no mundo, o Instituto propõe a criação de uma Rede de Centros de Memória 

Marista, que possibilite ações e experiências conjuntas, que visem a guarda, a gestão e o compartilhamento de 

informações dos bens históricos constituídos nos últimos 200 anos.  

O projeto de construção de uma Rede de Centros de Memória Marista do Instituto tem inspiração no 

trabalho iniciado no Brasil Marista no ano de 2015. O Brasil Marista, em seu Planejamento Estratégico, definiu 

como prioridade trabalhar para que haja uma Rede articulada congregando os centros, museus, historiais e 

memoriais, a fim de ampliar o acesso aos bens materiais e imateriais da Família Marista, da Igreja e da 

sociedade. No ano de 2015, a Área de Vida Consagrada e Laicato da União Marista do Brasil (UMBRASIL) 

visitou algumas instituições do Brasil Marista que trabalham com a preservação da História e da Memória 

Institucional.  
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O Planejamento Estratégico do Brasil Marista 2015-212, considerando esse movimento institucional, 

incluiu nos seus objetivos estratégicos a necessidade de construir e efetivar uma Rede de preservação do 

patrimônio histórico, cultural e espiritual Marista, articulando as iniciativas das três províncias associadas à 

UMBRASIL: Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), Província Marista Brasil Centro-Sul 

(PMBCS) e Província Marista Sul-Amazônia (PMSA). 

O Instituto tem a plena convicção de que a atuação em Rede possibilita o fortalecimento institucional e 

inovação das nossas práticas, rumo a um novo começo. Tanto mais rica será essa experiência quanto mais 

Províncias e Regiões contribuírem na construção e efetivação da Rede de Centros de Memória Marista do 

Instituto. 

2. MISSÃO 

Promover a articulação em Rede dos Centros de Memória Marista, fomentando o registro e a 

preservação do patrimônio histórico-cultural-espiritual por meio da cooperação, do intercâmbio, de 

tecnologias, do acesso à pesquisa, da difusão e do compartilhamento da informação, da formação de pessoas 

e da integração de serviços, fortalecendo a vivência do carisma e a missão do Instituto Marista na Igreja e na 

sociedade. 

3. VISÃO 

Até o ano 2021 a Rede dos Centros de Memória Marista será reconhecida como um organismo que 

aprende, que inspira, que motiva, que orienta as Províncias e Regiões do Instituto Marista a preservarem o 

patrimônio cultural-espiritual a partir de práticas eficazes e colaborativas. 

4. DIAGNÓSTICO CENTROS DE MEMÓRIA DO BRASIL MARISTA/AMÉRICA SUL 

4.1 Elementos gerais 

O Grupo de Trabalho Rede de Centros de Memória, criado pela Diretoria da UMBRASIL para pensar 

o projeto da Rede de Centros de Memória, em princípio para o Brasil Marista, mas com a intencionalidade de 

                                                 
2 Objetivo Estratégico Nº 13 “Fomentar a vivência e a partilha da espiritualidade mariana e apostólica e do patrimônio espiritual 

marista” p. 44 – 45. 
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ampliar-se para a Região América Sul e, posteriormente, ampliar-se para outras Províncias e Instituto, decidiu 

fazer um amplo diagnóstico acerca da realidade dos centros de memória da Região.  

Houve uma ampla adesão dos centros de memória da Região, respondo ao instrumental proposto. Os 

elementos gerais/fundamentais percebidos na análise/diagnóstico que segue referem-se a similitudes 

percebidas no conjunto das respostas3.  Conforme decisão do GT Rede de Centros de Memória, cada Província 

poderá fazer um diagnóstico a partir de sua realidade, que constará como anexo desse projeto. 

Os relatórios apresentam o seguinte quadro institucional envolvendo múltiplas características dos 

Centros de Memória do Brasil Marista e Região América Sul. No Brasil, temos um total de 14 instituições 

sendo assim caracterizadas:  

a) Província Marista Brasil Centro Sul – Memorial Marista (Biblioteca, Arquivo e Memorial); 

Círculo de Estudos Bandeirantes (Arquivo, Museu e Biblioteca); Museu do Arquidiocesano 

(Arquivo); Centros de Memória da Rede Marista – Rede Escolas (Arquivo); 

b)  Província Marista Brasil Sul-Amazônia – Centro de Patrimônio e Espiritualidade Marista – 

CEPEM – (Biblioteca e Memorial); Secretaria Provincial (Arquivo); 

c) Província Marista Brasil Centro Norte – Centro de Estudos Maristas (Arquivo, Biblioteca e 

Museu); Historial de Apipucos (Arquivo, Biblioteca e Museu); Secretaria Provincial (Arquivo); 

d) União Marista do Brasil - Arquivo; 

e) Província Marista Cruz del Sur - Arquivo e Museu; 

f) Província Marista Santa Maria de los Andes - Arquivo, Biblioteca e Museu. 

Percebeu-se que todos os centros possuem uma vinculação organizacional, mesmo que não constem 

na estrutura do organograma provincial. 

Nota-se que a ausência de políticas de acervo/projetos gera dificuldades para o entendimento das 

tipologias, organização das atividades e definição de acessibilidade aos usuários diversos e fica evidente que 

há uma enorme preocupação das províncias na preservação da memória. Essa dimensão pode ser constatada 

pelo processo de guarda que vem sendo realizada, mesmo com a ausência de metodologias corretas e 

                                                 
3 Vale ressaltar que as respostas ao instrumental são autodeclaratórias, ou seja, os responsáveis pelos centros responderam ao 

questionário enviado. Os dados foram tabulados e analisados por Simone Flores e Paulo Quermes. O GT Rede de centros de memória 

fica como instância de validação do projeto em sua totalidade. 
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orientadas por uma política institucional. Outra dimensão que revela essa preocupação em preservar a memória 

institucional, pode ser verificada nas estruturas e equipes disponibilizadas – mesmo que não sejam as mais 

adequadas, há um empenho em qualificar as atividades e serviços vinculados aos centros de memória. Nos 

diagnósticos ficam expressas as intenções e necessidade de que haja técnicos com formação para atuar nas 

diversas áreas. 

As equipes e pessoas que trabalham nos centros de memória apresentam formação correlata ou 

direcionada para uma das áreas – poucas são as Províncias que tem equipes amplas com profissionais que 

atuem somente em sua área de formação. Esse fenômeno faz com que as equipes e pessoas se empenhem ao 

máximo para desenvolver as atividades, mas apresentam lacunas e requerem capacitações específicas para 

trabalhos específicos.   

Ao analisar o conjunto das respostas foi possível perceber que há dificuldade de compreensão de alguns 

elementos que constituem o diagnóstico – vale ressaltar que o instrumental foi construído tendo as legislações 

específicas de cada área. Mesmo existindo uma preocupação com a memória expressa em vastos acervos, há 

uma dificuldade em estabelecer/dar acessibilidade ao público. 

Foi possível verificar que todos os centros já utilizam o Sistema Pergamum (alguns de forma mais 

ampla e outras em processos de transição). Identificado que alguns informam que está no Pergamum e ao 

mesmo tempo informam que não está cadastrado, desconhecimento a respeito do que é tombo, cadastro, 

registro, falta conhecimento técnico. 

Critérios informados que são adotadas na conservação são contraditórios com a realidade. 

Desconhecimento teórico sobre a função educacional, confusão entre setor educativo e projeto educativo. 

Alguns informam que realizam pesquisas na área de educação, mas não foram localizadas nas informações 

adicionais do instrumental. Dificuldades com as questões de comunicação e divulgação, ausência de ações de 

articulação com os setores de Comunicação. 

Com relação aos acervos, percebe-se uma ausência de práticas que garantam a preservação, a 

documentação e comunicação, as ações na maioria são de salvaguarda, sem planejamento e sem prioridades. 

Como fica a sustentabilidade (educativa, cultural e financeira) dos centros, tendo em vista o reduzido acesso 

de pesquisadores, irmãos, leigos (as) e colaboradores e interessados em geral? 
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4.2 . Elementos específicos 

4.2.1 Museus/Historiais 

Na análise dos instrumentais foram percebidas algumas dificuldades, que no futuro poderão orientar 

as políticas e normativas para museus e historiais que fazem parte da Rede de Centros de Memória. Percebeu-

se que há dificuldades para diferenciar a tipologia de acervo/característica de acervo e de entendimento sobre 

os diversos itens sobre a documentação museológica. No contexto de uma Rede, o que significa organizar uma 

documentação de acervo se ela não está disponível aos pesquisadores ou se não proporciona acessibilidade 

aos documentos organizados no acervo? Não fica claro se algumas instituições têm setores educativos ou 

projetos educativos. 

Os relatos demonstram que as exposições são pouco dinamizadas – exposições expostas por décadas, 

sem temática ou intenções definidas – exposição do acervo existente. 

4.2.2 Arquivos 

Percebe-se que há um trabalho intenso de organização arquivística nas Províncias. Algumas já 

definiram com clareza o papel de cada um dos arquivos, mas ainda persiste para outras, uma certa confusão 

do que seja arquivo canônico e outros arquivos e suas articulações. É necessário esclarecer o que pertence ao 

canônico e o que pertence a outros arquivos existentes. O que guardar e quem se responsabiliza pela guarda? 

Percebe-se se ainda, que falta de clareza em relação a alguns processos básicos, ausência de uma política de 

acervo e da tabela de temporalidade. Por fim, percebeu-se algumas contradições e dificuldades em relação aos 

procedimentos técnicos. Ainda não há um padrão básico para a gestão do arquivo em algumas Províncias. 

Existe área reservada para os usuários, mas o diagnóstico revela que não há abertura do arquivo para 

o público. As áreas destinadas servem para arquivo, biblioteca e museus? Porém, juntando os acessos das três 

áreas é possível vislumbrar um número de acesso reduzido. Existe regra de acesso? Há alguma normatização? 

Quais dificuldades? Qual é o custo de cada usuário? Já foram realizados cálculos para averiguar a 

sustentabilidade dessa ação? Há reconhecimento interno?   

Conjuntos documentais estão apenas em parte identificados, mas na totalidade respondem que está passível 

recuperar as informações – isto é possível? As questões acima relacionadas podem nos ajudar na continuidade 

de uma reflexão acerca de uma política para os arquivos e sua interação com a dinâmica provincial. 
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4.2.3 – Bibliotecas 

Ao analisarmos os dados contidos nos diversos diagnósticos, foi possível ressaltar que há um grande 

acervo nas bibliotecas dos diversos centros, mas algumas questões devem ser colocadas para ampliar o 

entendimento e o diagnóstico interno da Rede. As bibliotecas são de apoio à estrutura institucional e vedadas 

ao público? Porque uma biblioteca com enorme acervo não atrai pesquisadores ou usuários permanentes? Se 

houvesse aumento no acesso a equipe daria conta de atender? Vedar acesso ao público parte de uma decisão 

institucional ou é resultado de dinâmicas historicamente construídas, fundamentadas – exemplo – equipe 

reduzida de trabalho – tem sentido manter uma biblioteca em separado de outras bibliotecas abertas ao 

público? Se o acesso é exclusivo para Conselhos e assessores fica na Rede? Os elementos citados acima 

remetem-nos ao entendimento de que necessitamos ter uma clareza da identidade de nossas bibliotecas, seu 

papel interno e externo (consultas) e a sustentabilidade das mesmas. 

Fica evidente sobre a pouca clareza sobre os processos de aquisição e descarte – não há uma política. 

Ressalta-se no diagnóstico que há uma missão institucional das bibliotecas, mesmo que não haja uma política 

definida. Percebe-se, ainda, que a maioria dos profissionais que estão nas equipes é de bibliotecários, mas que 

também estão responsáveis por outras áreas. Verifica-se a necessidade de refletir sobre a sustentabilidade - há 

necessidade de manter uma biblioteca que tenha um nível muito pequeno de consulta? Por que manter uma 

Biblioteca que não tenha atividade para o público? Qual a necessidade de ter uma Biblioteca de Apoio, sendo 

que este acervo bibliográfico poderia estar alocado na mesma Biblioteca? Por que o acervo bibliográfico não 

está todo na Biblioteca?  

Há um descompasso nas informações: há informações que os centros estão informatizados, mas não 

apresentam inventário atualizado. Isso se dá pelo processo de migração? Há um grande acervo e ainda não foi 

inventariado? Informação de que está no Pergamum, mas não sabem a quantidade de acervo 

As Bibliotecas existem para uma determinada função, não se guarda livros só por guardar é necessário 

questionar a existência e a função, ter uma clareza de função e funcionalidade, precisar o público que atende, 

reavaliar custos de pessoal e de manutenção (ocupação de espaço físico, energia, limpeza e outros), a formação 

dos profissionais para que se garanta a funcionalidade e interação com a comunidade.  
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Os modelos de gestão precisam ser revisados com foco em sustentabilidade, funcionalidade e 

cumprimento da missão 

5. OBJETIVO GERAL 

Qualificar a gestão dos acervos culturais e espirituais do Instituto Marista, aperfeiçoando o registro das 

histórias locais, em vista da preservação, valorização e difusão do legado marista em diferentes partes do 

mundo nos campos da evangelização, educação e cultura. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientar a criação de políticas de preservação do patrimônio cultural-espiritual nas Províncias. 

2. Desenvolver lideranças (Irmãos, Leigas e Leigos) para serem gestores dos acervos, espirituais 

e culturais do Instituto. 

3. Formar e capacitar continuamente equipes técnicas para gestão de acervos. 

4. Estimular os processos de identificação e de cadastramento dos acervos de valor cultural e 

espiritual Maristas das Províncias. 

5. Adotar metodologias e padrões comuns e desenvolver produtos e serviços que possam ser 

utilizados e contribuam com todos os associados à Rede. 

6. Facilitar iniciativas conjuntas e soluções técnicas (acesso aos mecanismos de fomento públicos 

e privados, externos e internos) que contribuam para sustentabilidade dos associados à Rede. 

7. Adotar o software Pergamum de responsabilidade da Associação Paranaense de Cultura 

(APC) como sistema de gerenciamento dos acervos dos associados à Rede. 

8. Estabelecer parcerias com outras instituições e Redes de preservação de memória em âmbito 

nacional e internacional. 

9. Estimular a formação de novos pesquisadores sobre o patrimônio cultural e espiritual Marista. 

10. Integrar os centros de patrimônio espiritual do Instituto Marista. 

11. Potencializar a comunicação dos projetos da Rede para diferentes públicos, internos e externos. 

12. Incentivar a pesquisa para a fruição da memória e da cultura.   

13. Orientar a criação de políticas de preservação do patrimônio cultural-espiritual nas Províncias. 
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7. DIRETRIZES 

As diretrizes da Rede serão apresentadas por temas transversais para as áreas de documentação da 

memória arquivística, bibliográfica e museológica, refletindo as especificidades das lógicas de funcionamento 

de cada área. 

7.1 - Temas Transversais: 

a) Gestão 

- Diretrizes: 
 

1. Assegurar e fortalecer a existência de Centros de Memória, visando a coerência da missão institucional 

 

Estratégias Ações Metas 

Apoiar a criação e a 

estruturação dos Centros de 

Memória. 

 

Colaborar com os Centros de 

Memória na elaboração dos 

planos diretores e/ou planos 

museológicos. 

Assessorar as Províncias na 

criação de Centros de Memória. 

 

Promover capacitação e 

consultorias. 

Ação contínua. 

 

Cursos anuais. 

 

Consultorias por demandas. 

 

2. Dar apoio para estruturação e manutenção do aparato organizacional (gestão, recursos humanos e 

logísticos) de modo a dar suporte à efetivação das ações dos Centros de Memória 

 

Estratégia Ação Meta 

Contribuir para o planejamento 

organizacional dos Centros de 

Memória. 

Assessoria, consultoria e 

compartilhamento de 

informações. 

Ação contínua. 

 

3. Orientar a colaboração entre os diversos setores técnicos e uma compreensão não hierarquizada dos 

acervos (arquivístico, bibliográfico e museológico) 
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Estratégia Ação Metas 

Explorar e difundir a diversidade 

e importância dos acervos 

(arquivístico, bibliográfico e 

museológico) dos Centros de 

Memória. 

Difundir metodologia de 

guarda, preservação e difusão 

dos três tipos de acervos. 

Ação contínua. 

Estabelecer meios de divulgação 

dos regulamentos e legislações. 

 

4. Disponibilizar mecanismos para a cooperação e o compartilhamento de boas práticas, otimizando recursos 

e fortalecendo a Rede 

 

Estratégia Ações Metas 

Criação de um canal de 

comunicação entre os integrantes 

da Rede. 

Utilização da plataforma virtual 

disponibilizada pelo Sistema 

Pergamum - Grupos de 

discussão. 

Criação de um boletim 

informativo virtual via Sistema 

Pergamum. 

Seis meses após a implantação da 

Rede. 

 

Ação contínua de manutenção do 

canal de comunicação e do 

boletim. 

 

b) Preservação, aquisição e democratização de acervos 

- Diretrizes: 

1. Orientar a utilização de padrões e procedimentos de aquisição, preservação e democratização dos 

diferentes acervos de acordo com as legislações específicas e a missão da Instituição 

 

Estratégias Ações Metas 

Orientar a rede para que cada 

Centro de Memória defina e 

organize suas políticas de 

Promover oficinas de 

capacitação e prover 

documentação; 

Oficinas anuais de capacitação 

presencial e EAD. 
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acervos e manuais de 

procedimentos. 

 

Ratificar a utilização do Sistema 

Pergamum. 

 

Orientar para que os Centros de 

Memória estejam de acordo com 

as legislações internacionais e 

nacionais de cada área. 

Difundir as metodologias 

utilizadas nos Centros de 

Memória da Rede e de outras 

instituições. 

A Rede vai disponibilizar as 

vídeoaulas do Pergamum. 

Divulgar as vantagens do 

Sistema Pergamum na 

Plataforma Libri. 

Divulgar as legislações 

específicas. 

Estabelecer métodos de difundir 

as metodologias utilizadas. 

Em um ano, todos aderirem ao 

Sistema Pergamum na 

plataforma Libri. 

 

 

Estabelecer métodos de difundir 

as legislações específicas. 

 

c) Formação e Capacitação 

- Diretrizes: 

1. Promover a formação e capacitação de caráter multi e interdisciplinar, voltadas aos profissionais dos 

Centros de Memória de forma a proporcionar ações e práticas colaborativas/cooperativas 

 

Estratégias Ações Metas 

Criar um programa de 

qualificação profissional.  

Promover anual ou 

bianualmente um encontro da 

Rede de Centros de Memória 

Marista; 

 

Realizar oficinas e cursos nas 

três áreas (Arquivo, Biblioteca, 

Museu); 

Promover intercâmbios entre os 

profissionais dos Centros de 

Memória da Rede. 

Encontro anual ou bianual. 

Encontro internacional trienal. 
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2. Fomentar a cooperação entre profissionais e os públicos internos e externos para fortalecer parcerias 

 

Estratégias Ações Metas 

Promover o estreitamento da 

relação instituição e comunidade.  

Participar de Redes Locais, 

nacionais e internacionais; 

Estabelecer parcerias com 

universidades, escolas e outras 

Redes. 

 

Inscrever-se nas Redes locais 

após a instituição dos Centros de 

Memória; 

Estabelecer contatos após a 

instalação da Rede de Centros de 

Memória com outras Redes e 

instituições.  

 

Ação contínua. 
 

3. Orientar os integrantes da Rede de Centros de Memória para a capacitação em Patrimônio Espiritual 

Marista para todos os profissionais dos Centros de Memória 

 

Estratégias Ação Meta 

Promover a capacitação dos 

colaboradores e profissionais dos 

Centros de Memória nos cursos 

do Patrimônio Espiritual Marista.  

Incentivar a participação dos 

profissionais dos Centros de 

Memória nos cursos de 

formação Marista promovidos 

pelas Províncias e pelo 

Instituto. 

Ação contínua. 

 

 d) Educação 

- Diretrizes: 

 

1. Orientar que cada Centro de Memória possua um programa educativo, composto por uma equipe 

qualificada e multidisciplinar, que tenha definido um projeto pedagógico que fomente a relação memória-

comunidade-sociedade, assegurando seu status de ferramenta educacional para o desenvolvimento social 
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Estratégias Ações Metas 

Contribuir para a elaboração do 

projeto educativo dos Centros de 

Memória.  

Promover oficinas de 

capacitação; 

 

Indicar profissionais das áreas 

afins para assessoramento; 

 

Divulgar materiais educativos 

produzidos nas instituições. 

Ação contínua de capacitação; 

 

Formar banco de dados de 

profissionais de áreas afins; 

 

Difundir as legislações 

específicas via Sistema 

Pergamum. 

 

2. Incentivar a participação dos Centros de Memória no planejamento das atividades educativas das unidades 

educacionais e sociais das Províncias, incentivando a inserção e a promoção destes espaços na função social 

da Instituição Marista 
 

Estratégia Ação Meta 

Articular a participação dos 

Centros de Memória nas 

atividades educativas das 

unidades educacionais e sociais 

das Províncias.  

Estabelecer contato com os 

setores sócio educacionais das 

Províncias para integrar os 

Centros de Memórias nos 

projetos pedagógicos-pastorais 

das unidades educativas e 

sociais. 

Integração dos Centros de 

Memória nos processos 

Provinciais. 

 

 

3. Estimular a ampliação do conceito de memória e a valorização das diversidades nas localidades de atuação 

marista, considerando as potencialidades e especificidades socioculturais e ambientais 

 

Estratégia Ação Meta 

Fomentar o conhecimento das 

realidades locais de atuação 

Marista.  

Promover a comunicação 

entre os locais de atuação 

Marista por meio de 

intercâmbios e canais de 

comunicações. 

Prever oficinas e programas de 

intercâmbio. 
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e) Modernização e segurança 

- Diretriz: 

1. Incentivar programas de segurança e modernização dos Centros de Memória que contemplem sistemas 

integrados de inventário e controle dos acervos 

 

Estratégias Ações Metas 

Possibilitar o desenvolvimento 

das metodologias de inventário 

que contemplem as 

especificidades de arquivos, 

bibliotecas e museus, 

qualificando o acesso à 

informação. 

 

Orientar a criação de planos e 

programas contra sinistros 

(fogo, água, roubo, 

vandalismo). 

 

Disseminar as orientações para 

construção/adaptação de 

espaços para a guarda de 

acervos (arquivísticos, 

museológicos e bibliográficos). 

Contribuir para que os Centros 

de Memória tenham 

infraestrutura informacional no 

modelo da Rede. 

 

Promover jornada de 

capacitação para os 

profissionais que atuem no 

controle e gestão de acervos. 

 

Divulgar as legislações 

específicas. 

 

Divulgar as inovações em cada 

área. 

 

Compartilhar as normas 

específicas de cada área. 

Manter processo de articulação 

permanente entre os Centros de 

Memória. 

 

Promover encontros formação para 

gestão dos acervos. 

 

Ação contínua. 

  

 

f) Fomento 

- Diretrizes: 

1. Orientar as Províncias e o Instituto Marista para dotar os Centros de Memória de recursos financeiros para 

o seu pleno funcionamento no cumprimento da missão 
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Estratégia Ação Metas 

Esclarecer as Províncias sobre 

a importância da previsão 

orçamentária para os Centros 

de Memória. 

 

Produzir material orientador 

sobre a importância do 

orçamento específico para a 

gestão de um Centro de 

Memória. 

Manter processo de articulação 

permanente entre os Centros de 

Memória. 

 

Produzir o material até o final de 

2018. 

 

2. Incentivar os Centros de Memória a ampliar as formas de obtenção de recursos 

 

Estratégia Ações Metas 

Desenvolver nos Centros de 

Memória o potencial para 

captar recursos e participar de 

mecanismos de financiamento. 

 

Promover oficinas para a 

elaboração de projetos. 

 

Mapear os possíveis editais de 

financiamento público e 

privado, nacionais e 

internacionais. 

Disponibilizar um repositório de 

editais. 

 

Ação contínua. 

 

Prever oficinas presenciais e em 

Educação a Distância - EAD. 

 

g) Acessibilidade e sustentabilidade 

- Diretrizes: 

 

1. Conscientizar sobre a acessibilidade física e virtual, ampliando a disseminação da informação sobre o 

patrimônio cultural e espiritual de forma sustentável, que integrem os acervos arquivísticos, bibliográficos e 

museológicos 
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Estratégias Ações Metas 

Orientar sobre o cumprimento 

das leis referentes à 

acessibilidade. 

 

Orientar os Centros de 

Memória para a implantação de 

infraestrutura necessária para 

atender aos usuários com 

deficiência. 

Promover a divulgação da 

legislação para os integrantes da 

Rede. 

Divulgar as tecnologias 

referentes à acessibilidade para 

diferentes públicos e acervos. 

 

Orientar para que haja 

adequação dos espaços dos 

Centros de Memória em 

conformidade com as 

legislações internacionais e 

nacionais. 

 

 

Orientar que os orçamentos 

prevejam obras para estrutura 

física de acessibilidade. 

Divulgar o arcabouço legal. 

 

Disponibilizar tecnologias de 

acessibilidade nos espaços virtual e 

físico dos Centros de Memória 

Marista da Rede. 

 

Dotar os Centros de Memória da 

Rede com acessibilidade de acordo 

com as legislações. 

 

2. Divulgar informações conscientizadoras sobre o desenvolvimento sustentável 

 

Estratégia Ações Meta 

Orientar para a racionalização 

da produção de documentos, 

tendo em vista a 

sustentabilidade e a 

manutenção da memória 

institucional. 

 

Sugerir a adoção de 

metodologia de gestão 

documental. 

 

 

Propor a pesquisa e o uso de 

tecnologias sustentáveis nas 

atividades dos Centros de 

Memória. 

Dotar os Centros de Memória da 

Rede com programas de 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

Ação contínua. 

 

 

h) Comunicação 

- Diretrizes: 

1. Dar visibilidade aos Centros de Memória para o público externo à Instituição Marista 
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Estratégias Ações Meta 

Ampliar e diversificar a 

comunicação das atividades, 

das produções e dos acervos dos 

Centros de Memória junto aos 

diversos públicos e instituições.  

 

Criação do site da Rede. 

 

Integrar outras Redes e 

organismos institucionais afins 

das áreas de arquivo, biblioteca 

e museus. 

 

Estimular a participação em 

eventos das áreas afins e 

correlacionadas com 

conhecimentos e gestão dos 

Centros de Memória. 

Participação nas Redes e nos 

encontros afins.  

 

Ação contínua. 

 

 

 

2. Fomentar os programas de comunicação dos Centros de Memória na difusão de informações e 

conhecimento, por meio de diferentes ações 

 

Estratégia Ações Metas 

Orientar os Centros de Memória 

sobre a elaboração dos planos 

de comunicação, exposições e 

de publicações. 

  

 

Sugerir a produção de 

publicações virtuais ou 

impressas sobre temas maristas 

e outros;    

Promover seminários internos. 

 

Dar orientações sobre as 

normas técnicas de publicação. 

 

Indicar que cada centro de 

memória tenha uma página no 

site da Província. 

 

Estimular o uso dos acervos 

arquivísticos, museológicos e 

bibliográficos nas exposições e 

demais atividades. 

Produzir boletins informativos e 

outras formas de 

publicação/divulgação. 

 

Realizar seminários internos. 

 

Divulgar e disponibilizar a 

legislação via Sistema e via site da 

Rede.  

 

Ações contínuas. 

 

 

 

 

3. Articular um canal de comunicação entre os membros da Rede 
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Estratégias Ação Meta 

Criar uma Rede de 

comunicação entre os 

profissionais dos Centros de 

Memória. 

  

Criar um canal de comunicação 

para compartilhamento de 

comunicações, sugestões e 

divulgação de ações dos 

Centros de Memória. 

Criar um canal de comunicação da 

Rede via Sistema. 

 

 

 

 

i) Pesquisa e inovação 

- Diretrizes: 

 

1. Conscientizar os Centros de Memória para que atuem como ambientes transdisciplinares para pesquisa e 

criação de conhecimento 

 

Estratégias Ações Meta 

Aproximar os Centros de 

Memória dos públicos e 

instituições tendo em vista a 

multidisciplinaridade 

favorecendo o intercâmbio de 

profissionais, pesquisadores e 

informações.  

Destacar a importância das 

diversidades dos acervos para 

diferentes áreas do 

conhecimento. 

 

Estimular a pesquisa inter e 

multidisciplinar. 

Fomentar as pesquisas nos Centros 

de Memória.  

 

Ação contínua. 

 

 

 

2. Estimular a pesquisa no âmbito da educação, do acervo, da história e do público 

 

Estratégia Ações Meta 

Fomentar - a partir de inter-

relações entre os Centros de 

Memória, as unidades de ensino, 

as comunidades e o poder 

público - mecanismos de 

pesquisa, com o objetivo de 

ampliar o olhar para o 

conhecimento das histórias 

Estimular a capacitação para a 

área da pesquisa. 

 

Incentivar a pesquisa de 

campo, utilizando diferentes 

instrumentos de acesso e outras 

fontes de pesquisa. 

 

Divulgar as pesquisas 

desenvolvidas. 

 

Ação contínua. 
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locais, para a diversidade e 

contribuição da História Marista. 

 

3. Fomentar a pesquisa e a inovação para enriquecer a produção do conhecimento dos Centros de Memória 

em prol do Instituto, da Igreja e da sociedade 

 

Estratégias Ações Meta 

Incentivar a prática de pesquisa 

nos âmbitos interno e externo. 

 

Orientar a realização de pesquisa 

de estudo de usuários em cada 

acervo. 

 

Orientar para que cada Centro de 

Memória defina as políticas de 

acesso e de reprodução de 

documentos. 

Orientar para o 

desenvolvimento de pesquisas 

nos Centros de Memória nas 

áreas de arquivo, biblioteca e 

museus. 

 

Orientar o uso correto e ético da 

informação na internet, 

propiciando a inclusão digital, 

informacional e social. 

Desenvolvimento de pesquisas. 

 

Ação contínua. 

 

 

 

 

 

8. PRESSUPOSTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE 

 

a) Cada Província deve procurar desenvolver um trabalho técnico nas três áreas (Arquivo, 

Biblioteca e Museu);  

b) Que os Centros de Memória criem seus documentos basilares (Documento de Criação, Missão, 

Política de Gestão de Acervos; Organograma, Regimento, Estatuto, dentre outros), 

imprescindíveis para o funcionamento das unidades; 

c) Instituir Comitê Gestor da Rede; 

d) Constituir Identidade Visual da Rede e Plataforma de Comunicação. 
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9.  SISTEMA PERGAMUM/PUCPR - LIBRIS 

 

O Sistema Pergamum tem por finalidade dar suporte a todas as atividades operacionais e de 

controle de uma biblioteca/arquivo/museu partindo do procedimento de aquisição até a extração 

de estatísticas sobre o volume de empréstimos efetuados.  

O Sistema também permite o gerenciamento de uma rede de Bibliotecas/Arquivos/Museus a 

fim de efetuar o intercâmbio de informações entre diversas Instituições. A versão do Pergamum – 

Libri foi criada em 2014 com objetivo de formar uma rede de bibliotecas e museus do Instituto 

Marista.   

 

9.1 - Principais funcionalidades 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

i. Possibilita o trabalho inteiramente na WEB com os dados sendo atualizado em tempo real; 

ii. Possibilita trabalhar em ambiente LINUX e WINDOWS; 

iii. Possibilita trabalhar com os diversos browsers disponíveis no mercado como: Internet 

Explorer, CRHOME, Mozzilla Firefox dentre outros; 

iv. Possui a língua nativa, português, podendo trabalhar com Inglês, Espanhol, Francês, 

Italiano, Catalão; 

v. Possui alta capacidade de armazenamento para qualquer tipo de documento; 

vi. Possibilita a criação de repositórios digitais e compatibilidade com DSPACE e o TEDE; 

vii. Possui segurança e integridade dos dados controlada pelo banco de dados; 

viii. Possibilita o upgrade de versão sem custo para o contratante; 

ix. Oferece treinamento para diferentes tipos de usuários; 

x. Possibilita o uso para múltiplas Bibliotecas de forma integrada; 

xi. Oferece o gerenciamento de diferentes tipos de materiais: Bibliográfico, museológico e 

arquivístico; 

xii. Possibilita a migração dos dados da base já existente na Biblioteca; 



21 

 

 

xiii. Utiliza de senhas criptografadas para acesso ao software; 

xiv. Permite a impressão e exportação de relatórios, para os formatos xls, pdf e TXT; 

xv. Controla cadastros auxiliares, por meio de tabelas, configuráveis pelo usuário responsável 

(bibliotecário). As tabelas do sistema padronizam as informações do acervo, evitando 

duplicidade e erros de digitação e diminuindo o tempo de cadastramento de obras, 

periódicos e usuários. 

 

PROCESSO DE CADASTRAMENTO DAS OBRAS  

 

i. O sistema prove o gerenciamento completo das obras que compõem o acervo da biblioteca, 

em qualquer suporte físico, permitindo o cadastramento com interface gráfica; 

ii. Permite a edição dos registros em tela única (com possibilidade de alterar todas as 

informações) ou campo a campo com atualização automática em tempo real das 

informações na base e na WEB; 

iii. Oferece o recurso automático de duplicação de registros de título para caso de novas 

edições; 

iv. Possibilita ter qualquer campo com capacidade ilimitada; 

v. O sistema possibilita o controle da numeração de tombos, códigos de barras e códigos de 

usuários; 

vi. Permite a definição de dados padrão que sejam sugeridos automaticamente em todos os 

registros, sem a necessidade de redigitação; 

vii. Permite o controle de múltiplos exemplares, amarrados ao registro de título da obra, com 

informações sobre ano, volume, de edição, data de tombo (automática), número de tombo 

(com possibilidade de numeração automática), código de barras (com possibilidade de 

numeração automática), suporte físico, notas, informações de aquisição (forma, valor, 

fornecedor, data de aquisição e nota fiscal), situação (emprestado e com quem, disponível, 

reservado, retido etc.) dentre outras; 

viii. Permite a divisão do acervo em múltiplas bibliotecas através da definição da biblioteca 

onde está o exemplar; 
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ix. Permite a construção de vocabulário controlado, utilizando o formato MARC21, com 

estabelecimento de remissivas VER e remissivas VER TAMBÉM, além de dados 

complementares para todas as tabelas de autoridade de pessoas, instituições, eventos, 

títulos uniformes, termos tópicos e locais geográficos; 

x. Permite a emissão de diversos tipos de códigos de barras de modo individual ou em lote 

por data de criação dos registros; 

xi. Permite a “baixa” de exemplares, guardando informações de data e motivo em controle 

específico de descarte; 

xii. Possibilita a configuração do sistema para classificação centralizada (uma única 

classificação para todos os exemplares) ou descentralizada (cada exemplar com sua 

classificação, com visualização das classificações individuais de cada exemplar, no detalhe 

da obra); 

xiii. Permite a criação de biblioteca virtual através da associação de múltiplos documentos 

multimídia (documentos em diversos formatos, planilhas, vídeos, sons, etc.), permitindo a 

sua visualização em telas de consulta de obras, para cada título ou analítica; 

xiv. Oferece recursos para a definição de títulos como materiais sigilosos para que os mesmos 

não sejam exibidos nas consultas via WEB; 

xv. Possibilita o armazenamento de registros de títulos que não possuem exemplares ou todos 

os exemplares que desapareceram, sem exibi-los na consulta via WEB; 

xvi. Possibilita o cadastro de Mídias: arquivos (públicos ou restritos), links e imagem de 

referência; 

xvii. Possibilita o gerenciamento completo dos periódicos que compõem o acervo da biblioteca, 

em qualquer suporte físico; 

xviii. Permite a apresentação dos números dos fascículos de cada exemplar, permitindo a 

visualização cronológica dos números; 

xix. Permite o controle de exemplares encadernados juntos, para fins de consulta e empréstimo; 

xx. Permite a geração automática de coleções de periódicos por ano, mês, dia, volume e 

número; 

xxi. Permite o vínculo das analíticas com os fascículos de origem; 
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xxii. Permite a “baixa” de exemplares, guardando informações de data e motivo em controle 

específico de descarte; 

xxiii. Possibilita a impressão de etiquetas com código de barras, em impressora laser, matricial 

ou deskjet, e em etiquetas comuns, com diversas opções de medidas e modelos; 

xxiv. Possibilita a escolha do início do posicionamento da impressão da etiqueta no formulário; 

xxv. Permite a personalização de planilhas para cada tipo de material; 

xxvi. Permite a personalização da planilha para cada pessoa que trabalha na digitação dos dados 

cadastrais; 

xxvii. Permite a visualização da ficha bibliográfica no momento do cadastro do material; 

xxviii. Permite a integração do acervo com o plano do ensino no momento do cadastro do material; 

xxix. Referência bibliográfica de acordo com a ABNT 6023, com possibilidade de ordenação 

por título e inclusão de informações complementares como: assuntos, número de chamada, 

resumo e nota de conteúdo; 

xxx. Permite conhecer o processo de depreciação do material; 

xxxi. Permite diferentes níveis de acesso a um determinado documento. 

 

 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMATO MARC 

 

i. O sistema pode importar e exportar de registros bibliográficos no formato MARC 

(Machine Readable Cataloging Format), padrão ISO 2709, de modo a possibilitar o 

intercâmbio de informações entre bibliotecas; 

ii. Permite exportar registros para CCN, TEDE, XML e Bireme. 

 

INVENTÁRIO 

 

i. Permite o armazenamento de múltiplos inventários; 

ii. Permite a leitura do registro dos exemplares existentes na biblioteca através da leitura por 

código de barras em dispositivo fora da rede e depois exportar essas informações para o 

módulo gerenciador; 
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iii. Possibilita a geração de inventário por tipo de material, por biblioteca e por localização 

(estante, corredor etc.); 

iv. Possibilita a emissão de relatório de sequência de leitura de dados para o inventário, a fim 

de localizar materiais guardados erroneamente ou desaparecidos; 

v. Possibilita a alteração do status de um exemplar de um inventário já processado; 

vi. Possibilita a emissão de vários relatórios do inventário do sistema para ajuda da manutenção 

do acervo. 

 

 LEGISLAÇÃO 

 

i. Possibilidade de cadastro de normas e legislações de todos os tipos; 

ii. Permite estabelecer vínculos entre registros de legislação dentro da própria base, 

estabelecendo o relacionamento entre os registros, com visualização dos links na interface 

WEB; 

iii. Permite estabelecer vínculos com publicações periódicas cadastradas para fins de citação 

de fonte e controle de empréstimo; 

iv. Permite a consulta via WEB das legislações em formulário de pesquisa próprio, com 

pesquisa por campos previamente configurados; 

v.  Permite estabelecer links com arquivos eletrônicos em rede local ou disponíveis na 

internet; 

vi. Permite definir alguns cadastros como sigilosos a fim de que não apareçam na consulta 

pública via Internet. 

 

 ARQUIVOS 

 

Permite as seguintes atividades e controle exclusivos:  

i. Cadastro de Tabelas de classificação e sistemas de arranjo de acordo com as normas 

arquivísticas ou com as necessidades locais; 
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ii. Catalogação de qualquer tipo de documento de arquivo seguindo as normas da NOBRADE, 

ISAD-G E ISAAR; 

iii. Criar telas personalizadas para cada tipo de documento a ser cadastrado; 

iv. Restrição de acesso em diversos níveis (somente leitura, visualização e download de 

arquivos eletrônicos, edição, etc.) ao cadastro e a consulta de documentos; 

v. Controle virtual de caixas, pastas e dossiês, permitindo realizar vinculo de documentos; 

vi. Possibilita realizar pré-cadastros dos documentos enviados ao Arquivo; 

vii. Controle de versão de documentos eletrônicos; 

viii. Possibilita o Gerenciamento eletrônico de documento – GED; 

ix. Controle da temporalidade de documentos; 

x. Transferência de temporalidade de forma automática ou manual, para mudança de fase ou 

eliminação de documentos; 

xi. Impressão de ficha documental; 

xii. Impressão de etiquetas. 

 

 MUSEU 

 

Permite as seguintes atividades e controle exclusivos:  

i. Catalogar qualquer tipo de obra de Museu seguindo as normas do ICOM (The 

International Council of Museums) e IBRAM; 

ii. Catalogar conjuntos de peças que compõe uma obra; 

iii. Vincular várias imagens às obras catalogadas; 

iv. Realizar o controle de obras catalogadas não permitindo que uma unidade de Museu 

altere as obras de outra unidade; 

v. Realizar o controle de exposições e obras expostas e Reserva técnica; 

vi. Realizar cadastro de instrumentos jurídicos e o seu vínculo com as obras relacionadas; 

vii. Realizar controle de intervenções de conservação e restauração das obras museológicas; 

viii. Geração de etiquetas de Exposição; 

ix. Impressão de Laudo de obras a serem restauradas; 
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x. Impressão de diversos relatórios para controle interno; 

xi. Navegar na consulta entre as obras relacionadas a um mesmo tema; 

xii. Realizar inventário do acervo museológico. 

 IMPRESSÃO DE ETIQUETAS  

i. Confecção de etiquetas de identificação de obras, periódicos, analíticas avulsas e usuários 

através da definição dos dados que deverão constar nas etiquetas (código de barras, 

classificação, número de tombo, notação de autor, número de sequência, edição, volume, 

título), modelo de impressão e o tamanho da etiqueta; 

ii. Impressão de etiqueta em exemplar específico, de todos os exemplares de uma obra ou 

optar por imprimir a etiqueta de todas as obras filtradas previamente, de uma só vez, em 

lote; 

iii. Recurso para desconsiderar etiquetas já utilizadas, para a impressão; 

iv. Gera automaticamente código de barras; 

v. Permite a exportação da (s) folha (a) de etiquetas geradas para um arquivo externo. 

 

 CONTROLE DE VOCABULÁRIO E INDEXAÇÃO 

 

i. O sistema de classificação utilizado atualmente é o CDD (Classificação Decimal 

Dewey) posteriormente o Sistema deverá aceitar catalogações com o CDU 

(Classificação Decimal Universal) além de aceitar padrões como ISAD (G) (Norma 

geral internacional de descrição arquivística), NOBRADE (Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística), ICOM (The International Council of Museums) 

ii. O software permite a construção ou importação de listas de palavras para uso nos cadastros 

de obras, periódicos, analíticas e usuários; 

iii. O software permite a construção de Thesaurus Poli- Hierárquico: possibilitar no momento 

da indexação de obras em qualquer suporte físico, periódicos e analíticas a construção de 

estruturas hierárquicas ilimitadas com estabelecimento do termo geral e termos específicos 
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ilimitados. O relacionamento e subordinação entre os termos deverá ser visualmente 

perceptível; 

iv. Uso de vocabulário controlado pós - coordenado (KWIC): possibilidade de estabelecer 

relacionamentos hierárquicos entre descritores independentes, armazenados em tabelas de 

vocabulário controlado, no momento da indexação de obras em qualquer suporte físico, 

periódicos, artigos e analíticas, registro a registro; 

v. Uso de vocabulário controlado pré - coordenado (KWOC): Possibilidade de estabelecer 

relacionamentos hierárquicos entre descritores em tabelas de vocabulário controlado, 

permitindo consulta a estrutura hierárquica do termo e consultas as estruturas hierárquicas 

relacionadas ao termo ou que o termo faz parte; 

vi. Uso de cabeçalhos com subdivisões em mesmo nível; 

vii. Permitir visualização, pela WEB, da indexação da obra em qualquer suporte físico, 

periódicos e analíticas em forma de estrutura simples ou hierárquica; 

viii. Possibilidade de opção, registro a registro, de indexação via thesaurus poli-hierárquico ou 

vocabulário controlado básico com uso de cabeçalhos com subdivisões em mesmo nível; 

ix. Aplicação de MARC autoridades para o vocabulário controlado, com possibilidade de 

importação e exportação de registros em ISO 2709; 

x. Uso de Remissivas VER (controle de sinonímia) e Remissivas Ver Também (termos 

correlatos); 

xi. Disponibilização de catálogo de autoridades via WEB para pesquisa e consulta a 

informações sobre os termos registrados nas tabelas de autoridades ou levantamento de 

registros bibliográficos existentes na base relacionados ao autor; 

xii. Ferramentas de controle de vocabulário com pesquisa pelos termos não-autorizados 

remetendo ao termo autorizado para o usuário final e auxílio ao indexador sobre uso de 

termos não autorizados, remetendo ao termo autorizado, no momento da indexação de obras 

em qualquer suporte físico, periódicos, artigos e analíticas; 

xiii. Recurso automático para correção, manutenção e alteração em lote de termos do 

vocabulário tabelado, permitindo corrigir termos acessando um único ponto do sistema com 

ajuste automático dos registros relacionados. 
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 CADASTRO DE USUÁRIOS 

 

i. O sistema prove o gerenciamento completo de usuários da biblioteca, permitindo o 

cadastramento de informações pessoais e institucionais tais como: Nome, Tipo de usuário 

com acesso, Dados de contato residencial completo (endereço, telefones, e-mail); Sexo; 

Data de nascimento; Data de cadastro; Data de validade; Documento de identificação; 

Matrícula; Dados acadêmicos; Biblioteca sede (no caso de estabelecimentos multi-

bibliotecas), biometria; senha pessoal, dentre outras;  

ii. Permite o armazenamento de históricos com informações relativas a atrasos na devolução 

de obras, sanções, bloqueios com motivo, financeiro com definição de multas e serviços 

pagos; 

iii. Uso de senhas criptografadas; 

iv. Permite a vinculação de arquivo digital de foto do usuário; 

v. Permite a emissão automática de “nada consta” pelo próprio usuário;  

vi. Emissão de mensagens para os aniversariantes; 

vii. Controle de validade; 

viii. Permite o uso de senhas e biometria. 

  

 CCN (CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL) 

 

i. Formação do arquivo a ser enviado ao CCN de forma automática;  

ii. Permite a geração de relatório que possibilita visualizar de forma compacta a coleção 

completa de periódicos de cada biblioteca, seguindo o padrão adotado pelo IBICT. 

 

 SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 

 

i. Permite o controle de reserva de exemplares, com listas de reserva e histórico de reservas 

excluídas; 
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ii. Oferece recurso de impressão, a partir de resultados de pesquisas realizadas, com 

possibilidade de emissão de relatórios gerenciais, estatísticos e técnicos diversos com 

personalização dos títulos e uso do logotipo da instituição; 

iii. Permite a criação e armazenamento de levantamentos bibliográficos com envio por e-mail 

ou impressão. 

iv. Referência bibliográfica de acordo com a ABNT 6023, com possibilidade de ordenação por 

título, número de chamada e inclusão de informações complementares como: assuntos, cód. 

barras, notas de conteúdo, número de chamada, quantidade de exemplares e resumo; 

v. Relatório MARC; 

vi. Aquisições por período; 

vii. Relatórios de exemplares tombados por período; 

viii. Estatísticas de uso do acervo 

ix. Circulação de exemplares por situação: (todos, emprestados e atrasados); 

x. Cartas de cobrança personalizadas (títulos atrasados, tempo de atraso, etc.); 

xi. Materiais atrasados; 

xii. Estatísticas de circulação por tipo de material; 

xiii. Relatório com número de exemplares, títulos, área de interesse, assunto. 

xiv. Relatórios para o MEC; 

xv. São mais de 200 relatórios disponíveis. 

 

 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO - TERMINAIS DE CONSULTA VIA WEB (INTRANET E 

INTERNET) 

 

i. A tela de consulta deve apresenta ao usuário o número de itens retornados pela busca, bem 

como as informações gerais da obra, tais como: título, notação de autor, classificação, 

assunto, autor e o número de exemplares disponíveis; 

ii. A tela de consulta ainda seleciona uma das obras e apresenta os demais campos da obra e 

de seus exemplares (ex.: tombo, assuntos, autores, resumo da obra, dentre vários outros); 

iii. Permite a visualização das imagens e outros arquivos eletrônicos associados ao registro; 
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iv. Possibilita a seleção de registros a partir dos resultados de pesquisa e executar ações a partir 

desta seleção: enviar seleção por e-mail em formato de lista ou referência bibliográfica 

(NBR6023), imprimir em formato de lista ou referência bibliográfica (NBR6023), gerar 

registro ISO 2709 único com pacote de registros selecionados; 

v. Possibilitar customização da interface WEB, em relação a cores, estampas e fontes 

utilizadas; 

vi. Possibilitar mensagens para o usuário ao efetuar login, posicionando-o sobre sua situação 

cadastral, reservas liberadas, empréstimos em atraso, empréstimos com vencimento para o 

dia atual e multas pendentes; 

vii. Permite a pesquisa livre através de palavra chave ou através de campos específicos; 

viii. Permite o uso de operadores “E”, “OU”, “NÃO”, “DEPOIS”, “ANTERIOR” e 

“PROXIMO” para combinar solicitações de pesquisa; 

ix. Permite a recuperação de termos presentes nos registros de título de obras, periódicos e 

analíticas tanto na interface de trabalho, como na interface de consulta do usuário; 

x. Disponibiliza contadores automáticos dos resultados de pesquisa em termos de títulos e 

exemplares recuperados; 

xi. Permite a impressão dos resultados de pesquisa tanto no módulo de trabalho, quanto no 

módulo de pesquisa via WEB; 

xii. A pesquisa é efetuada em interface gráfica sem a necessidade de digitação de comandos; 

xiii. Recuperação pelos termos não-autorizados, remetendo aos termos autorizados; 

xiv. Marcação dos itens que se deseja guardar ou imprimir para poder exportar ou imprimir em 

um conjunto único; 

xv. Envio de alerta de novos materiais por perfil de interesse personalizado (disseminação 

seletiva da informação), permitindo que o próprio usuário estabeleça o seu perfil; 

xvi. Fornece recursos (WebService) para que os serviços de consultas sejam utilizados em 

outros sistemas. 

xvii. Oferecer ao usuário serviços de autoatendimento: 

a) Autoatendimento para o processo de empréstimo do material; 

b) Renovação; 

c) Inclusão e exclusão de reserva; 
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d) Consulta ao histórico e circulações em aberto; 

e) Consulta às reservas efetuadas e situação: liberada ou aguardando, com a posição do 

usuário na fila de reserva; 

f) Definição de perfis de interesse para recebimento de e-mails de novas aquisições; 

g) Sugestão de aquisição; 

h) Troca de senha; 

i) Possibilita a construção de biblioteca virtual com acesso aos arquivos eletrônicos 

associados aos registros de obras, periódicos e analíticas; 

j) Interação online com fornecedores no processo de licitação. 

 

 DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO 

 

i. Permite o cadastramento do perfil de cada usuário da biblioteca, de modo a possibilitar a 

disseminação seletiva de informações relativas à catalogação de novas obras e periódicos; 

ii. O sistema é capaz de identificar quais usuários tem interesse em uma obra recém 

catalogada, avisando-os que a obra já está disponível na biblioteca, de forma automática, 

por meio de correio eletrônico; 

iii. Oferece o cadastro pela WEB, mediante senha e login de usuário para que o mesmo 

cadastre: 

a) Assuntos,  

b) Autores  

c) Áreas de interesse. 

d) Periódicos (Fascículos, Sumários e Artigos) 

e) Qualquer tipo de material 

 

 CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS  

 

i. O sistema deverá prove o gerenciamento completo das funções de empréstimo, devolução 

e renovação de qualquer material do acervo da biblioteca, contemplando ainda o controle 
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de prazos (atraso) e a aplicação de sanções como, por exemplo, o bloqueio do usuário 

infrator ou multa; 

ii. Utiliza-se de digitação, leitora de código de barras ou RFID, para obtenção dos dados do 

usuário e do exemplar; 

iii. Permite operações de circulação tanto para empréstimo, renovação e devolução em tela 

única com registro de exemplares múltiplos em uma mesma operação; 

iv. Permite a identificação de exemplares como “não circula”, disponível, reservado e retido 

para restauração; 

v. Permite a inclusão e exclusão de reserva e renovação de empréstimos pela Internet; 

vi. Permite o bloqueio de usuário por indisciplina ou qualquer outro motivo; 

vii. Imprime o recibo de empréstimo, em impressoras do tipo impressora térmica, em uma ou 

duas vias; 

viii. Realiza a coleta automática e estatística de materiais de consulta local; 

ix. Permite o uso de senha pessoal ou a biometria para empréstimo dos materiais; 

x. Permite a visualização da foto do usuário no momento do empréstimo dos materiais; 

xi. Exibe uma mensagem de alerta no caso de devolução de material reservado; 

xii. Realiza o controle de empréstimo entre bibliotecas, permitindo registrar o empréstimo 

efetuado entre as bibliotecas e o subempréstimo realizado para usuário local; 

xiii. Permite realizar renovação e reservas on-line com controle automático de liberação e envio 

de e-mail ao usuário; 

xiv. Realiza cobranças de devoluções personalizadas e envios periódicos de e-mails cobrando 

materiais atrasados; 

xv. Permite trabalhar com diferentes tipos de penalidades, possibilitando a negociação de 

débitos; 

xvi. Permite o controle da solicitação de Malote / Empréstimo entre bibliotecas on-line; 

xvii. Controle de usuários, permitindo dividi-los em categoria, para configurar os prazos de 

empréstimo e condições de uso; 

xviii. Emissão de relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo; 

xix. Bloqueio automático para usuários que atingiram um dos limites estabelecidos; 

xx. Bloqueio intencional para usuários atribuído pela Biblioteca; 
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xxi. Estatísticas por usuário, material, classe de assunto, hora, data, etc.; 

xxii. Permite a definição de calendários de circulação, reservas e sanções para cada biblioteca; 

xxiii. Realiza o controle total de circulação de chaves (guarda-volumes, sala de estudo em grupo 

etc.); 

xxiv. Gera relatório e consulta de chaves em atraso; 

xxv. Aplica sanções diante do atraso na entrega de uma chave; 

xxvi. Permite um controle para o processo de negociação de material em atraso; 

xxvii. Permite a configuração descentralizada para cada biblioteca, no caso de instituições multi-

bibliotecas, dos seguintes parâmetros: 

a) Número máximo de exemplares que podem ser retirados e prazo de devolução por tipo 

de material, dentro da categoria de usuário; 

b) Prazo de carência; 

c) Utilização de bloqueio de empréstimo; 

d) Definição de sanções por tipo de material, dentro da categoria de usuário; 

e) Definição de valor de multa por tipo de material, dentro da categoria de usuários; 

f) Definição do prazo de bloqueio por tipo de usuário; 

g) Controle de bloqueio definido em função dos dias de atraso; 

h) Definição das políticas de reservas; 

i) Definição de calendários. 
 

xxviii. Emissão de e-mail para:  

a) Aquisição de materiais sugeridos 

b) Aviso de devolução 

c) Cobrança 

d) Disseminação Seletiva da Informação (DSI) 

e) Recibo de empréstimo 

f) Recibo de devolução 

g) Recibo de renovação 

h) Reserva liberada 
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 CONTROLE DE OPERADORES E ACESSO 

 

i. Prove o gerenciamento completo dos funcionários autorizados a operar o sistema; 

ii. Possibilidade de definição de perfil de acesso individualizado; 

iii. Geração de LOG (registro) das operações efetuadas pelos usuários do sistema nos pontos 

principais do software (catalogação, circulação de materiais); 

iv. Relatórios de operações realizadas: descritivo e estatístico, com foco no operador e na 

função realizada; 

v. Detalhamento de funções contempladas para que o supervisor de sistema possa definir de 

forma flexível cada perfil de acesso. 

 

 AQUISIÇÕES 
 

i. Integração com as sugestões dos usuários do terminal de consultas e via WEB; 

ii. Visualização de listas de sugestões cadastradas pelos usuários; 

iii. Selecionar e editar sugestões para integrar aos pedidos de aquisição; 

iv. Cadastro completo de fornecedores; 

v. Controle dos pedidos em um só fluxo, permitindo identificar o status dos itens e do pedido 

em cada fase de análise; 

vi. Relatórios: 

a) Autorização de compra; 

b) Comparação entre valores estimados e valores reais; 

c) Distribuição de materiais recebidos; 

d) Estatísticas de compra; 

e) Estatísticas por forma de aquisição; 

f) Estatísticas por tipo de material; 

g) Itens parciais; 

h) Recursos gastos por ano; 

i) Itens pendentes; 

j) Listagem de pedidos; 
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k) Autorização de assinatura de periódicos; 

l) Listagem de periódicos assinados; 

m) Relatório de assinaturas; 

n) Relatório de permutas; 

vii. Oferece recurso para envio de e-mail aos fornecedores com histórico de envio por pedido; 

viii. Permite o controle de recebimento dos itens adquiridos; 

ix. Permite a geração de expectativa de chegada de assinatura de periódicos; 

x. Integração com o controle de duplicatas, a fim de fazer a distribuição de itens disponíveis 

para permuta; 

xi. Possibilidade de ligação com o sistema de patrimônio da empresa contratante; 

xii. Facilidade de cópia para novas cotações para aproveitamento de solicitações que não foram 

atendidas; 

xiii. Controle de Pregão; 

xiv. Possibilidade de realização de processos de cotação on-line pela WEB diretamente com os 

fornecedores. 

 

MÓDULO DE RELATÓRIOS  
 

i. O software possui mais de 250 relatórios para controle do acervo. 

 

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO COM SERVIDOR / CLIENTE Z39.50 E A REDE PERGAMUM 

 

i. O Sistema permite o uso do protocolo Z39.50, de forma integrada ao aplicativo, para 

importação de registros no formato MARC; 

ii. O Sistema permite o acesso direto ao Catalogo da Rede Pergamum por meio de login dos 

usuários cadastrados possibilitando transferência direta ao catálogo interno da instituição; 

iii. Os registros são recuperados e podem ser importados diretamente para a base de acervo da 

biblioteca ou salvos em registros ISO2709, arquivo txt ou diretamente para o software. 
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 BIBLIOTECA DIGITAL 

 

i. Integração com repositórios digitais externos (TEDE, D-SPACE etc.); 

ii. Possibilitar o armazenamento de documentos digitais em todos os formatos (image/ipeg. 

Text/HTML; application/pdf etc.); 

iii. Permitir o acesso remoto via WEB, por um ou mais usuários simultâneos, do documento 

digital na íntegra cadastrado; 

iv. Utiliza os campos do MARC21 para fornecer a catalogação completa de uma tese ou 

dissertação digital, tais como dados da instituição, programa, data de defesa, grau e titulação 

obtidos, afiliação do autor e colaboradores e agências de fomentos envolvidas. 

 

BASE CENTRALIZADA DE ACERVO MULTI-BIBLIOTECAS 

 

i. Deve diferenciar o acervo que está divido fisicamente em unidades distintas de bibliotecas; 

ii. Deve permitir que os exemplares fiquem vinculados fisicamente a uma unidade de 

biblioteca e tal informação deve ser disponibilizada para os usuários finais nos terminais de 

consulta e Web, permitindo que ele se dirija à biblioteca onde o livro se encontra; 

iii. Os perfis de acesso (permissões de trabalho no sistema) devem ser configurados por 

biblioteca, permitindo vincular um usuário do sistema a uma unidade da rede de bibliotecas. 

 

Todas as alterações no Sistema deverão ter o aval do responsável pelo Sistema no Instituto dos Irmãos 

Maristas. 
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ANEXO I 

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO POR PROVÍNCIA 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) conta, atualmente, com o Centro de Estudos 

Maristas (CEM), localizado em Belo Horizonte/MG, e o Historial Marista de Apipucos, com duas décadas de 

existência, localizado em Recife/PE. O CEM, com três décadas de existência, destaca-se pela organização de 

vasta coleção de documentos que retratam, sobretudo, a história da presença Marista no Brasil, sendo um 

ponto de referência para pesquisadores. O Historial de Apipucos, conta com registros da presença Marista nas 

regiões norte e nordeste. O desafio da Província é promover a sinergia entre os dois centros e o gerenciamento 

integrado dos sistemas de gestão dos acervos.  

A Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS), desde a sua fundação em julho de 2002, tem buscado 

melhores soluções para a organização de sua memória histórica. Já na primeira década ganhou força o projeto 

do Memorial Marista, tendo como referência as experiências exitosas de colégios, Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUCPR) e de outras Províncias. Todavia, ao longo do tempo, a concepção originária veio 

sofrendo uma grande revisão em resposta às novas necessidades de formação de pessoas nos temas da 

identidade e do carisma Marista. Em 29 de abril de 2017, finalmente foi inaugurado o Memorial Marista em 

Curitiba/PR, comemorando assim o Bicentenário de Fundação do Instituto Marista na PMBCS. O Memorial 

Marista foi entregue com 100% de sua estrutura física concluída, ofertando aos usuários uma ampla capela 

(Capela Mãe da Misericórdia), área office (SVCL), um auditório, dois minis auditórios e cinco salas de 

metodologias ativas, uma biblioteca e mais de 700m2 de área de exposição. Contudo, até o momento (2017) 

apenas 65% da exposição (itinerário histórico-temático) foi desenvolvida. Na ocasião, foi comunicada 

publicamente a missão do Memorial, que assim consta: “Promover o patrimônio cultural, histórico e espiritual 

do Instituto Marista por meio de ações educacionais, artísticas e religiosas, bem como processos qualificados 

de pesquisa, catalogação, conservação da memória Marista e de seu legado para a Igreja e para a sociedade”.  

A atuação do Memorial Marista está alicerçada em quatro pilares estratégicos: 1º Formação: ser um 

centro de formação focado nos níveis de aprofundamento da identidade marista, a serviço da província, Região 

América Sul e do Instituto; 2º Arquivo e Salvaguarda: organização dos documentos provinciais, de natureza 

canônica e histórica, segundo parâmetros internacionais. Registro, tratamento e salvaguarda de acervo 

documental, fotográfico, audiovisual e tridimensional; 3º Pesquisa: produção de conhecimento histórico-
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crítico, de cunho formativo e acadêmico. Desenvolvimento de novas gerações de pesquisadores do PHEM. 

Publicações de estudos inéditos e revisão de literaturas fundamentais para a memória local e do Instituto 

Marista; 4º Exposição: Celebrar a memória do bicentenário do Instituto Marista a partir de um roteiro 

histórico-temático multiplataforma, de múltiplas linguagens, que permita aos usuários experiências sensoriais, 

interativas, lúdicas e espirituais, potencializando as ações formativas e a comunicação do legado Marista na 

Igreja e sociedade. 

O Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo tomou a iniciativa de criar seu próprio memorial em 

2008, por ocasião do seu centenário Marista, ação que tem inspirado outras unidades educativas a fazê-lo. 

Outra iniciativa existente na Província é o Círculo de Estudos Bandeirantes - CEB, em Curitiba, que 

atualmente abriga o Centro de Memória da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR. O CEB, com 

oito décadas de existência, vincula-se à história Marista pelo fato de ter abrigado em seu prédio as faculdades 

que deram origem às universidades Federal do Paraná e PUCPR. Todas as Unidades utilizam o Pergamum 

como software de gerenciamento dos seus acervos. 

A Província Marista Brasil Sul-Amazônia (PMBSA) desenvolveu o Centro de Patrimônio e 

Espiritualidade Marista (CEPEM), em Viamão, na Vila Marista, que engloba o Memorial Champagnat. 

Atualmente, o CEPEM encontra-se em reestruturação da estrutura física e organização de seu acervo, auxiliado 

pela experiência do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), que também está contribuindo para a construção do Projeto da Rede do Instituto Marista e 

posteriormente será uma das associadas. Todas as Unidades de Educação Básica, os Arquivos Provinciais, 

bem como o CEPEM, já usam o Pergamum como software de gerenciamento dos acervos. 

O acervo da UMBRASIL é composto pelos documentos do Interprovincialismo do Brasil Marista, a 

partir de 1940, e passa por vários Organismos Interprovinciais até chegar aos dias atuais. É constituído pelo 

fundo arquivístico do SIMAR – Serviço Interprovincial Marista, que tinha como objetivos assessorar os 

organismos interprovinciais, articulá-los e prestar-lhes serviços, e dos documentos desde a criação da 

UMBRASIL, em 15 de outubro de 2005. A UMBRASIL utiliza o Sistema Archivum/Pergamum para 

catalogação de documentos. 
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ANEXO II 

MATRIZ SWOT 

Ambiente 

interno 

Forças - Reputação da marca e imagem Marista na sociedade; 

- Direcionamento do Instituto Marista para a preservação 

do patrimônio; 

- Riqueza e diversidade do patrimônio, cultural e 

espiritual Marista; 

- Centros de Memória Marista em atividade; 

- Capacidade de integração em Rede; 

- Grau de comprometimento da equipe; 

- Equipe motivada com a nova tecnologia; 

- Estrutura de articulação da UMBRASIL. 

- Sistema Pergamum. 

Fraquezas - Desconhecimento da totalidade dos acervos; 

- Escassez de recursos humanos com formação específica 

para a gestão de acervos; 

- Recursos financeiros insuficientes para a otimização das 

estruturas existentes; 

- Falta de padronização das metodologias para a gestão 

dos acervos; 

- Não adesão ao sistema Pergamum; 

- Insuficiente sensibilização das pessoas em relação à 

importância do patrimônio institucional; 

- Pouco comprometimento de algumas Províncias; 

- Estratégias de comunicação e marketing insuficientes; 

- Falta de Política de Gestão de Acervo Institucional em 

algumas províncias da Rede; 

- Ausência de capacitação para Irmãos, Gestores e 

Colaboradores para o cuidado com o patrimônio nas 

Comunidades e Unidades. Maristas; 

- Fragilidade de uma cultura para o cuidado com o 

patrimônio Institucional Marista; 

- Dificuldade de formalização de convênios e de apoio 

governamental de incentivo à cultura. 

Ambiente 

externo 

Oportunidades - Parceria com outras Redes afins e instituições afins; 

- Eclesialidade; 

- Atuação internacional; 

- Difusão da tecnologia desenvolvida internamente para 

outros públicos; 

- Difusão do legado Marista para a sociedade; 
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- Compreender a Rede como um novo espaço de 

evangelização, difusão dos valores cristãos e Maristas; 

- Adesão e registros dos acervos maristas em órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais de referência 

da cultura nacional e internacional, para divulgação da 

história Marista. 

Ameaças - Dificuldades econômico-financeira com consequente 

diminuição de receita das instituições Maristas; 

- Escassez de recursos públicos e privados para o campo 

da cultura; 

- Fragilidade da educação para a cultura e memória; 

- Falta de atratividade dos Centros de Memória Marista 

para diferentes públicos, sobretudo para os jovens; 

- Novas tecnologias que causam obsolescência do 

sistema que utilizamos. 

 

 


