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INTRODUÇÃO: 

Devido ao grande volume de fotografias/imagens digitais armazenadas 

anualmente no servidor da Escola sem a utilização de padrões de 

identificação e organização das mesmas, bem como a necessidade de se 

preservar a história e a memória da Instituição presentes nestes 

registros, foi criado um manual mostrando passo a passo os 

procedimentos que deverão ser seguidos desde a criação das 

fotografias/imagens digitais até a gravação em mídias para preservação. 

 

OBJETIVO: 

Elaboração de um manual de procedimentos para orientação, 

organização e armazenamento de fotografias/imagens digitais com a 

finalidade de preservar as imagens e de manter a padronização dos 

procedimentos adotados. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

1. Levantamento detalhado do conjunto de fotografias/imagens digitais 

que se encontra no servidor verificando a forma de armazenamento, 

qualidade das fotografias/imagens digitais e identificação; 

2. Estudos bibliográficos com base em textos especializados sobre a 

melhor forma de identificação, classificação, armazenamento e 

preservação de fotografias/imagens digitais; 

3. Definição de critérios para eliminação e armazenamento de 

fotografias/imagens digitais; 

4. Definição de um método de ordenação para diretórios e 

fotografias/imagens digitais; 

5. Identificação de diretórios e fotografias/imagens digitais e definição de 

metadados; 

 

6. Criação de um banco de dados no Access para inserção dos 

metadados 

7. Pesquisar suportes para migração das fotografias/imagens digitais e 

estabelecer estratégias para a preservação; 

8. Criação de um manual de procedimentos sobre como utilizar a 
câmera, baixar as fotografias/imagens digitais no computador, identifica-
las e prepara-las para a transferência em mídia para acesso e 
preservação.  
 

 

RESULTADOS 

- Manual de procedimentos com o passo a passo para a organização, 

recuperação e preservação das fotografias/imagens digitais. 

 

 

 

  
 

 

- Banco de dados para a inserção de metadados para identificar, facilitar 

a pesquisa e a recuperação da imagem/fotografia digital. 

 

 
 

CONCLUSÃO: 

Geralmente as fotografias/imagens digitais são baixadas e armazenadas 

pelos usuários de forma aleatória, sem a devida identificação, causando 

dificuldades na sua recuperação.  O manual de procedimentos visa 

padronizar a identificação e o armazenamento destas imagens e através 

do banco de dados facilitar a pesquisa e a sua recuperação. 
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