
POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO 
DOS ACERVOS DA FIOCRUZ

PLANO ou 
PROGRAMA 
DE 
PRESERVAÇÃO 
DIGITAL

MANUAL DE 
PADRÕES PARA 
EDIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURAS 
QUE ABRIGAM 
ACERVOS 

MANUAL DE 
CAPTURA 
DIGITAL

PLANOS DE 
CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA E DE 
GESTÃO DE RISCO

•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.

Preservo
Documentação estruturante

Concluído e 
publicado no Portal 
COC em português/ 

inglês/ espanhol

Previsão de início: 2016

Concluído e publicado o 
Programa de Incorporação 
no Portal COC. Concluído o 

Programa de 
Processamento Técnico.

Concluído e 
publicado no 
Portal Fiocruz

Em desenvolvimento pelo GT de 
Preservação Digital.

Previsão:
• Avaliação e validação: 2015

• Conclusão: 2015

Em desenvolvimento pelo GT de 
Preservação Digital. 

Previsão:
• Avaliação e validação: 2015

• Conclusão: 2015

Em desenvolvimento pelo GT de 
Infraestruturas.

Previsão:
• Avaliação e validação: 2015

• Conclusão: 2015

Está em curso o 
desenvolvimento desses 

Planos para as edificações 
históricas e CDHS.

Previsão: 2017



Plano de Preservação
Digital

O Plano compreende ações destinadas a manter a integridade e a
acessibilidade dos documentos digitais ao longo do tempo com todas as
suas características: físicas, lógicas e conceituais. Prevê:
 Normatização e orientação para a digitalização de acervos, incluindo
estudos e padronização de equipamentos;
 Criação de plataformas de digitalização;
 Normas para codificação de anotações explicativas para a interpretação
dos documentos digitais (metadados);
 Metodologias para minimizar os efeitos de obsolescência tecnológica
(hardware, software e dos formatos em que os documentos estão
armazenados);
 Definição dos padrões de formatos a serem adotados para a produção e
preservação de documentos digitalizados ou natodigitais;
 Dotar a instituição de infraestrutura física e lógica para armazenamento
de documentos e de um sistema informatizado e integrado de gestão
arquivística de documentos;
 Garantir a interoperabilidade entre as diferentes bases de dados de
acervos.
 Constituição de Grupo de Trabalho interinstitucional para elaboração de
um Plano de Preservação Digital, contando com a cooperação técnica do
Arquivo Nacional.

Preservo
Documentação estruturante



Infraestruturas

Estabelecer padrões e normas para as
edificações que abrigam acervos, com
base na conservação preventiva e no
gerenciamento de riscos, considerando
minimamente:
 controle ambiental interno;
 instalações;
 sistemas de detecção, alarme e
combate a incêndio;
 sistemas de segurança;
 sistemas de redes de comunicação e
dados;
 iluminação;
 equipamentos de armazenamento e
acesso;
 locais de conservação;
 layout;
 logística;
planos de contingenciamento.

Preservo
Documentação estruturante


