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Repositório

Digital de

Conhecimento
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4 •De conhecimentos, boas práticas e

informações entre os membros do Conaci

Intercâmbio

•Da integração entre os órgãos responsáveis pelo controle

dos gastos públicos

Fortalecimento  

•Da  formulação, implementação e avaliação de

políticas nacionais de controle e gestão

Facil i tação

•Para as ações desenvolvidas pelos membros do CONACI

Dar  publicidade  

Objetivos 





 

O  que  é  um

Repositório

Digital  de

Conhecimento?

A preservação; 

O acesso remoto; 

O gerenciamento; 

A busca; 

A a recuperação; 

E  o reuso da produção intelectual de uma 

     ou várias instituições

Pode  ser  definido  como  um

conjunto  sistematizado  e

integrado  de  processos  e  serviços

de  informação,  que,  por  meio  de

ferramentas  de  TI,  viabil izam:



Por que o DSpace? 

•Permite

a captura

de conteúdo em

qualquer

formato (texto,

vídeo, áudio e

dados)

 . Permite a

indexação deste

conteúdo e a

subsequente

recuperação das

informações

através de buscas

diretas 

e pesquisas

temáticas

•É um pacote

de software de

código aberto

desenvolvido

pelo MIT e

pela HP

•A solução

atende a 3.425

instituições em

todo o mundo.

No Brasil cerca

de 110

organizações

utilizam a

plataforma



Softwares

para

repositórios

digitais mais

usados no

mundo 



Por que o DSpace? 
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•O repositório será organizado de forma hierárquica, contendo

COMUNIDADES, SUBCOMUNIDADES, COLEÇÕES e ITENS.

Hierarquia

•São estruturas organizacionais que corresponderão às grandes áreas de

conhecimento que remetem ao perfil de atuação dos membros do Conaci,

enquanto as SUBCOMUNIDADES representarão subtemas ou

especialidades

Comunidades  

•Irão agrupar tipos específicos de documentos (livros, artigos, etc.)

ou conhecimentos (narrativas, FAQs, etc.) que possuam

características em comum

Coleções  

•São os conjuntos de arquivos que representam cada unidade

completa do conhecimento ou documento a ser depositado no

repositório

I tens

Organização
dos dados



Modelo hierárquico



O exemplo da CGU



Metadados

Autor

Título

Resumo

Data de publicação

Palavras-chave

                                    Exemplos: 

•São  dados  que  descrevem  outros

dados.  Termos  usados  para

descrever  as  característ icas

f ísicas  e  temáticas  dos  conteúdos

no  Repositório.  Podem  ser

chamados  de  “descritores”



Papéis e funções 

na plataforma



Organização 

proposta 



Esforço de implantação 



Interesse e apoio da direção e dos membros do Conaci 

Apoio do secretário de Controle e Transparência do ES 

Produção intelectual relevante e disponível 

Projeção de resultados relevantes com os serviços

planejados 

Forças
Impossibilidade de dedicação dos envolvidos no projeto

Definições inadequadas dos objetivos, metas e da 

 gestão dos serviços 

Indisponibilidade legal do acero (licenciamento) 

Incapacidade técnica dos profissionais envolvidos no

projeto

Fraquezas

Existência de referência em outras instituições (CGU,

SBPC) 

Bom material técnico de apoio e casos de uso

documentados

Softwares necessários disponíveis sem custo

(opensoruce) 

Possibilidade de gerar conhecimento técnico

reaproveitável

Oportunidades  

Demanda de infraestrutura crescente e relativamente

custosa

Descontinuidade das soluções tecnológicas adotadas 

Falta de apoio ou indisponibilidade dos órgãos de

referência 

Mudança no licenciamento das soluções tecnológicas

adotadas

Ameaças
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Análise SWOT proposta 



Durante o projeto piloto e na fase de prototipação os custos com a

infraestrutura tecnológica e serviços técnicos serão arcados pela Secont

Na entrega final o Conaci deverá deliberar sobre a migração da solução para um

provedor de serviços (Amazon,Microsoft Azure, Google, etc.)
 

Os custos com a manutenção da solução referem-se as despesas mensais com

hospedagem, área de armazenamento, links de acesso e publicação
 

Os custos com o desenvolvimento da solução referem-se aos trabalhos

técnicos que não possam ser realizados pela equipe da Secont
 

Há ainda a possibilidade de contratação de um consultor, caso a estrutura

administrativa do Conaci não permita a gestão dos serviços

Ainda não é possível definir com exatidão os custos com manutenção,

desenvolvimento e consultoria para a solução, isto será feito ao fim do projeto piloto

Manutenção

Entrega

Piloto

Outros
 custos

Consultoria

Previsão

Investimentos 



Deliberação: nível de complexidade



Previsão
de entrega

 

A previsão de entrega do projeto piloto é

março/2020, mas estão previstas atividades 

de institucionalização do repositório que

podem durar até o mês de junho/2020

Previsão

O nível de customização pode impactar o

prazo da entrega final, principalmente se

considerarmos os trâmites de uma provável

contratação

Customização

Da mesma forma, a migração da

infraestrutura da solução final para

um provedor de serviços terá impacto

no cronograma informado

Migração



EDMAR  MOREIRA  CAMATA  
 

Secretário  de  Estado  de  Controle  e  Transparência
       edmar.camata@secont.es.gov.br

Muito

obrigado!


