
                            Serviço Público Federal 

                           Ministério da Educação 

                                 Universidade Federal de São Paulo 

                                                 

                

 

PLANO DE TRABALHO 

1 – TIPO DE PROJETO  

(X) Pesquisa   ( ) Curso de Pós-Graduação    (X) Atividade de Extensão   ( ) Ensino de Graduação 

 

2 – TIPO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL 

( ) Contrato  ( ) Convênio  ( ) Termo de Cooperação  (X ) Acordo de Cooperação  ( ) N/A 

 

3 – DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO              

C.N.P.J. 

60.453.032/0001-74 

Endereço 

Rua Sena Madureira, 1500 – Vila Clementino - Reitoria 

Cidade 

São Paulo 

UF 

SP 

CEP 

04021-001 

Telefone 

(11) 55764848 

UG/Cód. Gestão 

153031/15250 

Nome do Representante Legal 

SORAYA SOUBHI SMAILI 

CPF 

103.057.328-03 

RG / Órgão Exp. / Emissão 

13.750.489/SSPSP/10-07-1979 

Cargo 

Docente 

Função 

Reitora 

Matrícula UNIFESP 

0209998 

Endereço 

Rua Sena Madureira, 1500 – Vila Clementino - Reitoria 

e-mail 

reitoria@unifesp.br 

Nome do Coordenador do Projeto CPF 

mailto:reitoria@unifesp.br


MARIA EDUARDA DOS SANTOS PUGA 170.297.938-54 

Unidade/Departamento 

Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da UNIFESP 

Matrícula UNIFESP 

0117415 

E-mail 

crbu@unifesp.br 

Telefone fixo 

(11) 55764848 Ramal 8864 

Telefone celular 

(13) 97413-2658 

Assinatura 

 

  

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto 

Implementação e integração à Rede Brasileira de 

Serviços de Preservação Digital - CARINIANA 

Período de Execução 

Início 

2019 

Término 

2024 

Objetivo 

       Celebrar acordo de cooperação entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) e a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com o objetivo de 

estabelecer a parceria com a Rede Brasileira de Preservação Digital – Rede Cariniana e 

contribuir para seu desenvolvimento. 

        A Rede Cariniana tem como objetivo propor serviços de preservação digital de 

documentos eletrônicos brasileiros, garantindo seu acesso contínuo a longo prazo. O projeto 

de implantação da Rede foi elaborado baseando-se em uma infraestrutura descentralizada, 

utilizando recursos de computação distribuída a qual necessita da participação de instituições 

detentoras desses documentos e de sua infraestrutura, em um ambiente padronizado e de 

segurança que garante o acesso permanente e o armazenamento monitorado dos 

documentos digitais. 

        A implementação da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital – Cariniana, surgiu 

da necessidade de atender as instituições de ensino e pesquisa detentoras de acervos digitais 

permitindo o acesso à informação a longo prazo. A rede adotou o software LOCKSS, o qual 



está sendo utilizado para a construção e implementação do plano de trabalho. Outras 

ferramentas de preservação digital serão adotadas pela rede para servir de suporte para a 

guarda de diferentes materiais digitais. 

Justificativa do Projeto 

         Os principais objetivos da Rede Cariniana são:  

 conservar a integridade de documentos eletrônicos, através da clonagem e do 

armazenamento distribuído,   

 solucionar problemas com links, a fim de localizar o conteúdo correspondente, 

provendo acesso transparente ao conteúdo. 

         Desta forma, a participação nas atividades de preservação digital da Rede proporciona 

aos usuários o acesso permanente e ininterrupto aos conteúdos digitais da instituição. 

         A colaboração institucional proporcionará subsídios para a elaboração de uma política 

de preservação digital e a implantação de metodologias de digitalização e guarda 

normalizadas. 

         O projeto permite a integração das instituições participantes com outras redes de 

preservação digital internacional, lideradas pela Aliança LOCKSS. 

Resultados Esperados 

 Preservação dos atuais e futuros acervos eletrônicos da UNIFESP, selecionados 

segundo os critérios a serem adotados pelas equipes responsáveis pela política 

institucional de preservação digital. 

 Maior visibilidade da universidade nas práticas relacionadas com as atividades 

certificadas internacionalmente de guarda e acesso a longo prazo. 

 Participação em eventos nacionais e internacionais que discutam a teoria e a prática 

da manutenção e disponibilização de acervos digitais. 

 Produção de artigos, relatórios e publicações diversas sobre os resultados dos 

trabalhos realizados no âmbito do projeto. 

 Formação de recursos humanos no uso das soluções tecnológicas adotadas pela Rede. 

 



 

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
Etapa 

 
Atividades 

 
UNIDADE 

DURAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

 

1 

Instalar a caixa LOCKSS localmente; 

capacitação do pessoal técnico 

responsável pela instalação e realizar 

testes de conectividade e inserção de 

periódicos eletrônicos 

Manuais de 

procedimentos, 

guias e 

relatórios 

1º 

trimestre 

2019 

2º 

trimestre 

2019 

2 Adicionar os periódicos eletrônicos a 

serem preservados das instituições 

parceiras  

Relatórios 2º 

semestre 

2019 

1º 

semestre 

2020 

3 Formalizar o funcionamento dos 

grupos de interesse e pesquisa 

promovidos pela coordenação da 

Rede Cariniana, com o propósito de 

estruturar a oferta de novos serviços 

e plataformas de preservação digital 

Reuniões, 

eventos, 

produção 

científica 

1º 

semestre 

2020 

2º 

semestre 

2023 

4 Adicionar os repositórios da UNIFESP 

no LOCKSS  

Reuniões 

técnicas, 

treinamentos e 

relatórios 

1º 

semestre 

2020 

1º 

semestre 

2020 

5 Criar as subredes de preservação 

digital de publicações nos sistemas 

PKP (Open Conference Systems e 

Open Monograph Press) através de 

grupos de pesquisa de parceiros e 

Reuniões, 

visitas técnicas, 

relatórios 

1º 

semestre 

2020 

2º 

semestre 

2020 



colaboradores usuários da Rede 

Cariniana 

6 Participar na implantação dos 

projetos de preservação digital das 

instituições parceiras, na criação de 

subredes locais na plataforma 

LOCKSS 

Reuniões, 

visitas técnicas, 

relatórios 

1º 

semestre 

2021 

2º 

semestre 

2021 

7 Incluir a utilização de ferramentas de 

preservação e recuperação de 

diversos acervos eletrônicos (ex. ICA-

AtoM e Archivematica) 

Reuniões, 

visitas técnicas, 

eventos, 

relatórios 

2º 

semestre 

2019 

1º 

semestre 

2020 

8 Disponibilização de novos serviços e 

plataformas de Preservação Digital 

Reuniões, 

visitas técnicas, 

eventos, 

relatórios 

2º 

semestre 

2020 

2º 

semestre 

2023 

 

 

 


