8
PESQUISA

Pesquisa geral sobre assuntos diversos que
digam respeito aos acervos dos museus.

Uma pesquisa é exibida a seguir aos dados da peça e pode
ser aberto ao “clicar” no hiperlink do seu arquivo.

Nos marcos do SISGAM uma Pesquisa é um
texto em formatos como doc ou.pdf, que é
incluída no ambiente do SISGAM, podendo ser
vinculada
a
uma
ou
várias
peças,
complementando
e
enriquecendo
sua
descrição. Ver a ilustração:

Antes que possa ser vinculada a qualquer peça, uma
pesquisa deve ser catalogada e incluída no SISGAM. Isto é
feito em duas operações:

23

8
PESQUISA
(cont.)

1. Incluir Pesquisa - no Menu lateral
“Pesquisas”. Após entrar com o tipo da
pesquisa (Geral, Museológica, Bibliográfica),
seu Título e Resumo, o arquivo com o texto da
pesquisa deve ser escolhido a partir do
computador local.

Ao acionar o botão “Incluir Pesquisa”, a mesma passa a
estar incluída no SISGAM, podendo ser pesquisada e
vinculada a uma peça.
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PESQUISA
(cont.)

2.. Vincular a pesquisa a uma peça - Para
vincular uma pesquisa a uma peça, recuperar a
peça e acionar o link “Pesquisa”.
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PESQUISA
(cont.)

Identificar a pesquisa, como na tela seguinte:

Ao acionar o botão “Incluir Pesquisa”, a pesquisa
passará a estar vinculada à peça, como mostrado na
1ª. tela.
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INCLUSÃO
DE
TRANSAÇÕES

Como as Transações são vinculadas às
fichas das peças, só se pode incluir uma
transação após se ter acessado a ficha
de uma dada peça; use a opção de
Peças e aí as opções Busca Básica ou
Busca Avançada. Acesse a ficha de
uma peça através do seu IP ou do seu
título.
Uma vez acessada a ficha de uma peça
são exibidos os seus dados. Acione a
opção Transações.
Será exibida a tela ao lado, na qual o
Catalogador deverá escolher o tipo de
transação a ser incluído.
Os tipos de transação existentes são os
seguintes:
Avaliações,
Avaliações monetárias,
Conservação/Restauração,
Empréstimos,
Participação em exposições,
Baixa de Acervo e
Histórico de Publicações.
A seguir são mostradas as telas com os dados a
serem preenchidos em cada tipo de transação. Ao
fim do preenchimento de cada tela o Catalogador
deve clicar no botão “Incluir Transação”.
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INCLUSÃO
DE
TRANSAÇÕES
(cont.)
Avaliação

Avaliação
Monetária

Conservação/
Restauração
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INCLUSÃO
DE
TRANSAÇÕES
(cont.)
Empréstimos

Participações
em
Exposições

Baixa
do
Acervo
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INCLUSÃO
DE
TRANSAÇÕES
(cont.)

Para ser usado no registro das publicações onde
existem referências documentais ou iconográficas
sobre a peça

Histórico de
Publicações
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10
EXCLUSÃO
DE
PEÇAS

Atenção! Para excluir a ficha de uma peça, é
necessário primeiro excluir TODOS os seus
vínculos, seja com imagens da peça, seja com
transações. Só após todos os seus vínculos terem
sido excluídos é que na edição da peça, aparecerá
o botão “Excluir”.
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