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CIDOC Programa de treinamento - catálogo de módulos do curso 
 

Módulos do Programa de Treinamento do CIDOC 

O CIDOC – Comitê Internacional de Documentação - é um dos 32 comitês internacionais do 
ICOM que lida com áreas específicas de interesse. Reconhecendo a necessidade de um programa 
de treinamento abrangente e acessível para os profissionais que atuam nas áreas de documentação 
em museus, o CIDOC, em parceira com o Museu da Texas Tech University (Lubbock / EUA), 
estabeleceu o CIDOC Summer School (Programa de Treinamento do CIDOC), uma semana anual de 
treinamento e seminários baseados em uma estrutura modular e flexível. 

A lista abaixo apresenta uma relação completa contendo todos os módulos que foram planejados 
(a seleção dos módulos oferecidos em qualquer edição específica do Programa de Treinamento do 
CIDOC pode variar de acordo com a sua demanda). A maioria são disciplinas modulares, 
baseadas em 4 horas-aula além de trabalhos preparatórios, exercícios práticos e trabalhos escritos. 
Qualquer pré-requisito é mencionado na descrição. Alguns módulos (dependendo da edição do 
curso) estarão disponíveis on-line, assim como estudos independentes também são possíveis. Os 
módulos são classificados por níveis de dificuldade variando do introdutório (nível 100) ao 
especialista (nível 400). A conclusão bem-sucedida dos requerimentos principais (todos os 
módulos de nível 100, mais seis módulos adicionais) garante o certificado do CIDOC em prática 
de documentação. 

Caso você não encontre aquilo que procura na lista abaixo, por favor, nos avise. 
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 Nível 100 (módulos básicos) 

Fundamentos da 
documentação 
   
101 Introdução a 
documentação em museus 

Panorama de todo o escopo da documentação museológica – como ela é 
usada e como contribui e integra os principais itens da missão de um 
museu: acervo/preservação, pesquisa, publicação e difusão. A 
importância ética e legal da boa documentação será enfatizada. Análise 
das dificuldades inerentes ao se deparar com condições conflitantes – a 
necessidade de compromisso articulada a uma clara política de 
documentação. 
Exercício: avaliação de uma política de documentação. 

102 Como implantar um 
sistema básico de inventário 

Panorama de todos os elementos de um sistema básico de documentação 
(manual ou informatizado) necessários para o inventário: alcançar o 
mínimo de requisitos éticos e legais. O registro: características da 
descrição e elementos essenciais, segurança e preservação, importância 
como um registro legal. Números de inventário (tombo) – formatos 
comuns e erros a serem evitados. Códigos de localização. Documentação 
complementar: catálogos, arquivos e planilhas. Registros de empréstimos 
e registros de movimentação. 

103 Marcação de Objetos 
 

Workshop prático de marcação de números de inventário de objetos / 
anexando números a pequenos objetos. Onde e como melhor fixar um 
número. Permanência x reversibilidade. Os participantes aprenderão as 
atuais e melhores práticas e erros comuns a serem evitados.   
 

104 Fotografando objetos para 
fins de inventário 
 
 
 
 

Workshop prático. Características de uma boa identificação fotográfica. 
Padrão de cores, escalas e metadados. Iluminação. Erros comuns a serem 
evitados. Fotografias digitais x analógicas. Armazenamento e 
conservação. Associando imagens a objetos.                                                                                                                                                                                                                    

Documentando a 
documentação 
  
 
 
 
 

 

111 Definindo e mantendo um 
sistema de descrição 
/catalogação: campos de 
informação e terminologia 
controlada 
 

Um panorama da estrutura e do objetivo de um sistema de descrição: 
nomes de campos, definições, exemplos, terminologia e regras de sintaxe. 
Será enfatizada a importância de se definir o significado dos campos de 
informação. Os participantes farão a comparação de diferentes sistemas 
de descrição / catalogação – CIDOC, AFRICOM, SPECTRUM e OBJECT ID. 
Serão contempladas as noções de um sistema de descrição 
central/principal e de adaptações de especificidades. Os participantes 
serão capazes de definir e utilizar um sistema de descrição. 
 

112 Definindo e mantendo um 
manual de procedimentos: 
métodos e política de 
documentação 
 

Esse módulo descreve em linhas gerais a estrutura e a utilidade de um 
manual de procedimentos e dá um panorama de seis principais 
procedimentos para gerenciamento de acervos: 

• Recebimento de objetos, envio de objetos; 

• Movimentação de objetos; 

• Solicitando empréstimos e emprestando objetos; 

• Aquisição, registro de entrada; 

• Inventário x catalogação; 

• Alienação (registro de saída e descarte). 
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Nível 200 (módulos intermediários) 

Organização institucional 
 

 

121 Descrição de cargos e 
estrutura organizacional 
 

Esse módulo trata de descrições das funções dos profissionais que 
trabalham no campo da documentação de museus comparando as 
diferentes abordagens encontradas em pequenas, médias ou grandes 
instituições e internacionalmente. Diferentes gráficos organizacionais 
(organogramas) são comparados demonstrando como a documentação 
museológica ajusta-se em toda a estrutura institucional.  

 

122 Orçamento, 
produtividade, planejamento 
e relatórios 

Esse módulo apresenta uma introdução ao aspecto administrativo da 
documentação de museus: preparação de orçamentos e gerenciamento de 
contas, avaliação de recursos e custos, planejamento e gerenciamento de 
tempo, utilização de indicadores de desempenho para avaliação de 
produtividade, preparação de relatórios. 

Terminologia e padrões de 
documentação 
 

 

201 As categorias de 
informação do CIDOC 

Uma visão detalhada das diretrizes do CIDOC – categorias de informação. 
Os alunos devem ter terminado o nível 111 do curso ou ter experiência na 
utilização de sistema de descrição / catalogação. Tópicos cobertos: 
prática/experiência/conhecimento das diretrizes do CIDOC, objetivos e 
escopo do documento. A relação entre categorias, unidades de 
informação e procedimentos. Como adaptar as diretrizes à necessidades 
específicas. Estudos de casos de utilizações.  
 

202 ISO 2788 – Diretrizes para 
a utilização e o 
desenvolvimento do tesauro 
monolíngue 
 

Uma visão detalhada das recomendações da ISO para o projeto de tesauro 
monolíngue – os alunos devem ter completado o curso 111 ou ter 
experiência na utilização de vocabulário controlado. Tópicos cobertos: 
contexto do documento, objetivos e escopo. Vantagens/desvantagens da 
utilização de um tesauro. Relações básicas de um tesauro (BT-NT, RT, SN, 
USE e USE-FOR). Relações avançadas. Mono e poli-hierarquias. Regras para 
a preservação da coerência conceitual. Questões de profundidade e 
complexidade. Estudos de casos de aplicações de tesauros.  
 

203 Object ID: documentação 
e tráfico ilícito de bens 
culturais 
 

Uma visão detalhada do padrão Object ID. Os alunos devem ter 
completado os níveis 101 ou 102 do curso, ou ter experiência em 
documentação básica. O curso cobre o escopo e os objetivos do padrão 
Object ID. Tráfico ilícito de bens culturais e as responsabilidades dos 
museus, análise detalhada dos princípios da Object ID, organizações e 
sistemas utilizando a Object ID. Adaptação da Object ID a necessidades 
locais. Limites e possíveis extensões do padrão Object ID. Como integrar a 
Object ID a um sistema de documentação já existente. 
 

Projetos e procedimentos  
 

211 Relatórios de estado de 
conservação: comunicando 
perdas e danos 

Explica a importância do relatório de estado de conservação nos 
procedimentos de documentação e de gerenciamento de acervo, e os 
tipos de informação, tanto escrita como visual, a serem registrados. Os 
tópicos cobrem inclusive danos em documentação, e como analisar e 
utilizar a informação coletada. Os participantes devem ter terminado os 
módulos 101 e 102. 
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 Nível 300 (módulos avançados) 

 

212 Instalando um sistema de 
código de barras 
 

Introduz o código de barras como uma ferramenta de articulação que 
pode aumentar a rapidez e precisão nas atividades de gerenciamento de 
arquivos e discute opções para softwares e equipamento de código de 
barras. Indica terminologias, processos, protocolos e solução de 
problemas. Os participantes devem ter terminado o módulo 103. 
 

213 Organizando uma 
campanha de controle de 
inventário 
 
 
 
 

Atualmente uma exigência legal em alguns países, todos os museus 
deveriam, periodicamente, realizar uma checagem completa de suas 
informações básicas de inventário, verificando a presença, a localização e 
a identificação de todos seus itens documentados. Dependendo do 
tamanho dos acervos, isso pode se transformar numa enorme tarefa. Esse 
módulo cobre os passos compreendidos na organização de uma campanha 
de controle de inventário, ferramentas e procedimentos, riscos e 
problemas corriqueiros. Os participantes devem ter terminado os cursos 
101-104, ou já ter tido alguma experiência em documentação em museu. 

214 Catalogação de acervos 
acumulados e recuperação de 
sistemas descontinuados 
 
 
 
 

 O curso cobre as principais questões ao lidar com sistemas de 
documentação com problemas, que estão incompletos ou desatualizados. 
O curso cobre os seguintes tópicos: identificação e avaliação de escala de 
problemas, implantando um plano realista de documentação; riscos e 
seguro; avaliação de produtividade, recursos e planejamento; 
perspectivas de gerenciamento. Os participantes devem ter terminado os 
cursos 101-104, ou já ter tido alguma experiência em documentação em 
museu.  

Organização e preservação 
de imagens fotográficas 
 

 

301 Organizando e 
gerenciando um repositório de 
imagens 
 
 
 
 

Um acervo fotográfico é uma parte essencial de qualquer sistema de 
documentação. Hoje em dia, fotografias de identificação são, 
frequentemente, incorporadas às requisições de dados, mas um acervo 
fotográfico independente pode ser uma ferramenta útil, tanto para 
pesquisa como para divulgação. O curso explica os princípios básicos de 
organização e manutenção de um arquivo fotográfico: necessidades de 
armazenamento e espaço físicos; política de acesso, empréstimo e vendas. 
Os participantes devem ter terminado o módulo 104 ou ter alguma 
experiência em trabalho com acervos fotográficos. 

302 Digitalizando um acervo 
fotográfico já existente 
 

A digitalização de um acervo de fotografias leva em conta questões 
técnicas e de organização. Esse curso cobre a maioria delas: que tipo de 
equipamento se tem disponível; digitalização terceirizada; o dilema entre 
velocidade ou qualidade; espaços de cor e curvas gamma; metadados de 
imagens incorporadas; armazenando e organizando imagens digitais; 
Evitando erros comuns. O que fazer com suas fotografias originais quando 
já estiverem sido digitalizadas. Os participantes devem ter completado o 
módulo 104 ou ter alguma experiência de trabalho com acervos 
fotográficos.       
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303 Acondicionamento e 
preservação de fotografias 
 

O material fotográfico requer condições específicas de ambiente para 
maximizar sua durabilidade. Esse curso demonstra como oferecer as 
condições adequadas e como armazenar diferentes tipos de material 
fotográfico; condições ideais de ambiente; manuseio e consulta; lidando 
com problemas típicos. Os participantes devem ter terminado o módulo 
104 ou ter alguma experiência em trabalho com acervos fotográficos. 

304 Publicando imagens online 
 

Atualmente, há muitas técnicas avançadas para publicação de imagens 
online de alta qualidade. Esse módulo oferece um panorama das mais 
recentes técnicas e ferramentas disponíveis. Os tópicos incluem: JPEG, 
TIFF e outros formatos de imagens; imagens de fundo; softwares para 
escaneamento e zoom; calibragem de cores; questões de dimensões; 
imagens 3D; imagens panorâmicas. Os participantes devem ter terminado o 
nível 100 do curso e ter alguma experiência de trabalho com imagens 
digitais. 

305 Direito autoral, 
reprodução e acesso em 
acervos 
 

Esse módulo oferece um panorama sobre leis de direito autoral, 
reprodução e acesso em acervos. Os tópicos incluem legislação 
internacional sobre direito autoral; licenças de uso; trabalhos originais e 
cópias; fair use; avaliação de risco; política institucional. Os participantes 
devem ter terminado o nível 100 do curso e ter alguma experiência no uso 
de sistema de documentação.  
 

Informatizando seu sistema 
de documentação 
 

 

311 Aquisição de um sistema 
automatizado: “software de 
prateleira” ou 
desenvolvimento sob medida? 
 
 

Esse módulo oferece um panorama geral dos problemas envolvidos ao se 
digitalizar um sistema de documentação e disponibiliza para os 
participantes as ferramentas necessárias para eleger as soluções mais 
adequadas – comprar um software pronto, investir na customização ou 
construir um sistema novo na própria instituição? Os participantes devem 
ter completado o nível 100 dos cursos e ter alguma experiência no uso de 
sistema de documentação. O módulo vai interessar não só as pessoas que 
queiram digitalizar um sistema de documentação manual, como também a 
aqueles que desejam avançar partindo para um sistema de banco de 
dados.  
 

312 Aquisição: escolhendo um 
software pronto 
 

Há no mercado muitos sistemas de bancos de dados prontos, oferecendo 
funções de gerenciamento de acervos e documentação próprios para 
museus. Esse módulo apresenta os critérios que devem ser observados ao 
selecionar a melhor solução e oferece recomendações sobre o processo de 
aquisição de banco de dados: formulando uma solicitação para propostas, 
avaliação de ofertas/propostas, contratos, garantias e acordos de níveis de 
serviço. Os participantes devem ter completado o nível 311 e ter alguma 
experiência no uso de banco de dados em documentação.  
 

313 Redigindo especificações 
para a proposta de um banco 
de dados customizado 
 

O desenvolvimento de um sistema customizado exige especificações 
práticas e técnicas precisas, para que satisfaça suas necessidades. Esse 
módulo oferece recomendações sobre necessidades e formulação de 
especificações que podem ser utilizadas como uma base para o 
desenvolvimento de um software e para disponibilizar um quadro 
contratual. O módulo vai interessar a qualquer pessoa com necessidades 
específicas e que ainda não encontraram respostas nos aplicativos 
existentes. Os participantes devem ter completado o nível 311 e ter 
alguma experiência no uso de um sistema de documentação informatizado.  
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314 Projetando, construindo e 
mantendo seu próprio banco 
de dados 
 

Projetar e construir um banco de dados para museus é uma tarefa inglória, 
mas em algumas circunstâncias pode ser a melhor opção. Esse módulo 
observa as ferramentas disponíveis, as questões de projeto de banco de 
dados e necessidades de manutenção de longo prazo. Enfatiza-se a 
importância da construção da função de exportação de dados para evitar 
que não possam ser migrados. Os participantes devem ter completado o 
módulo 311 e devem ter alguma experiência em trabalho com ferramentas 
de manutenção de dados e programação.  
 

Gerenciamento de dados 
 

 

321 Publicando informações 
sobre o acervo na internet 
 

 

 

Hoje em dia, muitas instituições têm disponibilizado informações sobre 
suas coleções na internet. Esse módulo oferece um panorama sobre as 
questões técnicas, de organização e jurídicas, envolvidas no processo. Os 
tópicos cobertos incluem: informações para publicação; controle de 
qualidade; qualidade de imagem; terminologia e tagging; segurança; 
números de identificação; cruzamento de informações; tradução e 
informações em várias línguas; softwares disponíveis; load balancing; 
rastreamento. Os participantes devem ter completado o módulo de nível 
100 do curso e ter alguma experiência de trabalho com sistemas de 
documentação. 
 

322 Migração de dados entre 
sistemas 
 

A migração de dados entre sistemas pode ser um processo complexo. Esse 
módulo oferece recomendações para que se assegure que a transição 
ocorra da forma mais branda possível. Os tópicos incluem: mapeamento de 
campos e de dados; regras de pré e pós-processamento; formatos pivô; 
controle de qualidade; fluxo de trabalho; planejamento. Os participantes 
devem ter completado o módulo do nível 100 e ter alguma experiência de 
trabalho com banco de dados em sistema de documentação. 
 

323 Troca de dados entre 
instituições 
 

As instituições, frequentemente, precisam trocar informações sobre peças 
de seus acervos para exposições, empréstimos ou pesquisa. Esse módulo 
oferece um panorama dos padrões, formatos e técnicas atualmente 
disponíveis. Os tópicos incluem XML, o CIDOC CRM e o LIDO; questões de 
softwares; questões jurídicas. Os participantes devem ter completado o 
módulo de nível 100 do curso e ter alguma experiência de trabalho com 
banco de dados em sistema de documentação. 
 

324 Gerenciando dados 
multilíngues 
 

Cada vez mais espera-se que as instituições ofereçam informações sobre 
seus acervos em mais de uma língua. Esse módulo oferece um panorama 
das ferramentas e técnicas atualmente disponíveis. Os tópicos incluem: 
limitações de softwares de tradução; tesauro para vários idiomas; entrada 
de dados para vários idiomas; política de tradução otimizada; questões de 
software; codificação UTF-8. Os participantes devem ter completado o 
módulo de nível 100 do curso e ter alguma experiência de trabalho com 
banco de dados em sistema de documentação. 
 

325 Preservação digital 
 

Muita gente se preocupa com a durabilidade e a estabilidade da 
armazenagem de informações digitais feita pelos usuários de mídia. Esse 
módulo oferecer recomendações quanto aos métodos que permitem 
assegurar a preservação de longo prazo de suas informações digitais. Os 
tópicos incluem: durabilidade de mídia digital x analógica; backups e 
política de arquivo; instalações de armazenamento comercial; lidando com 
novos formatos de software. Os participantes devem ter completado o 
módulo de nível 100 do curso e ter alguma experiência de trabalho com 
banco de dados em sistema de documentação. 
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 Nível 400 (módulos para especialistas) 

Princípios básicos de 
gerenciamento de projetos 
 

 

331 Técnicas e ferramentas 
para planejamento básico do 
projeto 
 

Um curso para todos aqueles que precisam organizar ou participar em 
projetos de documentação. Tirando o máximo proveito do tempo (vital) e 
recursos. O que é e o que não deveria ser um projeto. Técnicas e 
ferramentas para o planejamento do projeto. Erros de planejamento 
comuns a serem evitados. Avaliar e fazer relatórios dos progressos de seu 
projeto. 

332 Como gerenciar e motivar 
uma equipe de projeto 
 

Esse módulo lida com os aspectos humanos de gerenciamento de projetos: 
motivando e liderando uma equipe de projeto.  
 

Tópicos para especialistas 
 

 

401 Ontologias: o CIDOC CRM 
(Modelo Conceitual de 
Referência) 
 

Uma introdução ao Modelo Conceitual de Referência (CRM) do CIDOC. Os 
alunos devem ter completado, pelo menos, um módulo de nível 300 ou já 
ter alguma experiência com projetos de banco de dados. Os tópicos 
cobertos incluem: classes e propriedades – elementos básicos de design; 
esquema conceitual x físico; o modelo centrado no evento; a essência do 
CRM (Modelo Conceitual de Referência); estudos de casos de aplicação do 
CRM (Modelo Conceitual de Referência). 
 

402 Documentando patrimônio 
imaterial 
 

Uma introdução aos princípios de documentação do patrimônio cultural 
imaterial (ICH – sigla em inglês). Os alunos devem ter completado, pelo 
menos, um módulo de nível 300 ou já ter experiência com trabalho no 
campo de documentação de museus. O curso cobre os protocolos da 
UNESCO e do ICOM em patrimônio imaterial, as definições de escopo do  
patrimônio cultural imaterial, as diferentes abordagens de documentação 
nas diretrizes do ICH, UNESCO e CIDOC. Relacionando o patrimônio 
material com o imaterial. Estudos de casos e exercícios em documentação. 
O curso demanda participação ativa na discussão. 
 

403 Estudo independente  
 

Espera-se que os alunos tenham completado, pelo menos, um nível 300 ou 
que tenham uma experiência grande de trabalho no campo da 
Documentação de Museus. O tópico de estudo será estabelecido de 
antemão em um acordo com um tutor reconhecido pelo CIDOC Summer 
School. O tuto dará apoio e orientação em geral por email e telefone. 
Porém, espera-se que os alunos estejam aptos para trabalhar de forma 
independente. Em geral o trabalho constará de uma dissertação ou resenha 
escrita e será avaliado por uma banca. A tarefa terá que terminar 
regularmente num prazo de três meses. 

404 Procedimentos 
museológicos e processos de 
negócios  
 

Os participantes devem estar familiarizados com processos de negócios em 
museus, ou por experiência ou por ter assistido o módulo 112 ‘Definindo e 
mantendo um manual de procedimentos: métodos e política de 
documentação’. O curso cobre os elementos básicos de engenharia de 
processos de negócios e suas aplicações na formatação de procedimentos 
museológicos.  
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405 Documentando arte 
contemporânea 

O curso objetiva oferecer uma introdução aos princípios de documentação 
da arte contemporânea. Os alunos devem ter completado ao menos um 
módulo de nível 300 ou ter experiência prévia de trabalho na área de 
documentação museológica. O curso apresentará uma discussão sobre as 
ideias de arte virtual, performance e arte conceitual que impõem um novo 
paradigma para a preservação, coleção e exposição das artes visuais 
contemporâneas. Estudos de caso e exercícios de documentação. O curso 
requer participação ativa nas discussões.  
 


