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1 Contexto 
 
Fundamentados na filosofia do livre acesso à informação como condição básica para o 
exercício da democracia e da cidadania, cientes de que a história só tem sentido para as 
sociedades humanas se o passado ajudar a construir um futuro melhor, acreditamos ser de 
grande necessidade a disponibilização sobre informações históricas, qualquer tipo que seja 
o material. 

O fosso que separa as fontes históricas e os pesquisadores é ainda enorme. Nos dias 
de hoje, muitas vezes para um historiador ter acesso a um arquivo histórico, ele precisa 
deslocar-se até a instituição detentora de acervos, ultrapassando, inclusive, barreiras 
continentais. Desta forma, é de imensa necessidade a criação de uma nova ponte entre o 
universo tecnológico e o universo documental. 
 Apesar do crescimento da Web, a disponibilização na Internet de acervos 
históricos é muito rara. E quando existem, tais acervos não possuem um sistema mínimo de 
busca adequado ao usuário para recuperar a documentação requerida. Um sistema que dê 
um suporte ao historiador e/ou usuário comum na pesquisa de documentos históricos seria 
de grande valia não só no Brasil, mas em todo o mundo. 

A publicação destes fundos arquivísticos em meio digital significa não só 
disponibilização em larga escala — o que proporcionará a qualquer pessoa ligada à Internet 
o acesso ao conteúdo documental das fontes —, mas, principalmente, sua virtual 
preservação. A ação agrega à informação histórica um valor social propiciado pelo seu uso 
por uma faixa muito mais larga de usuários, o que, com certeza,  irá estimular as pesquisas 
históricas, econômicas e sociais do país. 
  
 
2 Objetivos 
 
O projeto ULTRAMAR tem por objetivo principal criar um sistema de recuperação de 
informação multimídia para qualquer escopo de documentação histórica. Este projeto faz 
parte do Liber-Virtus [1] (Laboratório de hipermídia da UFPE). 

Este Trabalho de Graduação tem como meta disponibilizar em rede uma base de 
dados hipertextuais constituída a partir de documentos históricos, sejam eles de qualquer 
mídia: texto, imagem, áudio e vídeo. 

Este TG pretende também ser uma contribuição à discussão sobre o uso de novas 
tecnologias telemáticas no ambiente científico da história. Compreende a necessidade de 
construção de uma “linguagem” de interface entre o documento e o historiador, entre a 
informação e o usuário.  

O Projeto Ultramar pretende se constituir num foco de referência na Internet sobre o 
tema, oferecendo serviços de informação histórica dentro de um conceito de biblioteca 
virtual. Algumas instituições detentoras de acervos desse tipo já mostraram grande interesse 
no projeto, como o a Fundação Gilberto Freyre [2], a Fundação Joaquim Nabuco [3], o 
centro de Ciência da Informação da  Universidade Federal da Paraíba [4] e várias outras 
instituições no Brasil. Além dessas, algumas instituições internacionais também mostraram 
interesse em integrar no projeto, como Universidades da Espanha, Holanda e Portugal. 
 
 



Metodologia de desenvolvimento do projeto: 
 
• Criação de um Banco de Dados único que aceite qualquer documentação histórica, em 

qualquer formato; 
• Construir uma arquitetura robusta e modular que dê suporte ao sistema; 
• Prover a esse sistema diversas funcionalidades para a melhor iteração usuário-

documento; 
• Disponibilizar uma versão em metadados no padrão Dublin Core [5] das informações 

contidas no banco de dados, facilitando a integração entre outras instituições que 
queiram usufruir nosso repositório; 

• Utilização de um sistema de recuperação de informação [6] adequado para o usuário ter 
os melhores retornos em suas buscas; 

• Realizar a documentação do sistema; 
 
 
3 Cronograma 
 
Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 
Estudo do padrão de metadados 
Dublin Core 

* *           

Criação da base de dados    * *          
Criação da Modelagem do Banco de 
dados 

 * *          

Criação do Documento de 
Requisitos 

 * *          

Estudo e criação da arquitetura do 
sistema. 

  *          

Criação do Documento de 
Arquitetura 

  * *         

Estudo dos sistemas de Recuperação 
e analisar qual o mais adequado ao 
escopo do projeto 

    * * *      

Implementação do sistema de 
acordo com a arquitetura proposta 

     * * * *    

Implementação do padrão Dublin 
Core em XML 

      * *     

Elaborar o relatório final         * * * * 
Elaborar a apresentação oral           * * 
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