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O Preservo se integra aos esforços nacionais para a preservação do patrimônio

científico e cultural brasileiro, que abrange tanto os acervos que registram as

atividades científicas, quanto os arquivos que são fontes de pesquisa para as

ciências humanas, biológicas e sociais.

Visa estabelecer:

1. um novo patamar de organização e maior integração das ações entre os

diferentes agentes institucionais;

2. infraestrutura destinada à preservação do patrimônio científico e cultural;

3. ampliação do acesso ao conhecimento produzido na Fiocruz.

Preservo
Complexo de Acervos da Fiocruz 



A

• identificação, conservação , restauração e organização dos diferentes 
acervos científicos e culturais.

B

• integração das ações e projetos voltados para a identificação e 
valorização desses acervos.

C

• intensificação do uso das TICs como instrumentos para iniciativas de 
preservação.

D

• acesso amplo aos acervos e a interoperabilidade dos sistemas de 
informação.

E

• articulação das ações de preservação e uso dos acervos com os 
processos de gestão da pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

F

• modernização da infra-estrutura de guarda, preservação e acesso aos 
acervos científicos e culturais.

G
• avaliação e monitoramento das ações, com indicadores de desempenho.

O desenvolvimento e a implantação do Preservo preveem:
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Preservo
Complexo de Acervos da Fiocruz 

Infraestruturas

•Conservação preventiva
•Conservação integrada

•Gestão de riscos
• Preservação sustentável

•Pesquisa e desenvolvimento na 
preservação

•Educação patrimonial

Plano de Preservação
Digital/ Captura Digital

Expansão

Biblioteca
de Manguinhos

Pavilhão Mourisco

CDHS

Reserva Técnica
Museológica

Acervo # 01 Edificação N

Política de Preservação e 
Gestão •Políticas Específicas de Preservação e 

Gestão das Tipologias de Acervos;
•Programa de Incorporação;
• Programa de processamento técnico;
• Programa de conservação e restauração;
• Programa de segurança;
• Programa de acesso, empréstimo e 
reprodução;
• Programa de difusão cultural.

Repositório  Digital  de Obras 
Raras/ Sistema Integrado de 

Acervos

CRB Saúde Fiocruz

Conceito

Documentação de Referência e 

Normativa

Preservação e Acesso Físico

Preservação e Acesso Digital

Acervos



 Desde sua concepção, o programa Preservo – Complexo de Acervos da Fiocruz
tem-se mostrado como uma resposta inovadora e interdisciplinar a uma
demanda histórica para aqueles que guardam, preservam e fazem uso dos
diferentes acervos e coleções científicas e culturais da Fiocruz.

 A complexidade e a diversidade das ações compreendidas no
desenvolvimento e na implantação do Preservo, fazem com que ele provoque
mudanças culturais internas e de seu parque tecnológico.

 É preciso dar respostas às lacunas existentes quanto às competências
específicas e às infraestruturas adequadas, para as quais se configuram
algumas das justificativas de sua criação.

 Projetos dessa natureza necessitam estar bem estruturados com base nas
ferramentas e metodologias mais atuais de planejamento e de gestão de
projeto e na adoção de um produto mínimo viável, configurando uma
contínua entrega de produtos como estratégia de consolidação de sua
credibilidade e efetividade.



Grato !
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