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✔ Identificação
✔ Agregação de objetos semelhantes
✔ Distinção de objetos dissemelhantes
✔ Localização
✔ Recuperação de informação através de critérios relevantes

Zeng, M. L., & Qin, J. (2016). Metadata, Second Edition (2 
edition). Chicago: ALA Neal-Schuman. [tradução livre]
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O SPECTRUM representa um entendimento comum de 
boas práticas para a gestão de coleções em museus. 
Inclui procedimentos detalhados para a gestão dos 
processos pelos quais passa um objeto durante o seu 
ciclo de vida num museu.

Matos, A., & Museu da imigração do estado de Sāo Paulo (Eds.). (2014). Spectrum 4.0: 
Padrão para gestão de coleções de museus do Reino Unido (Collections Trust). Sao Paulo. 

http://spectrum-pt.org/

https://collectionstrust.org.uk/spectrum/
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http://gestaodecolecoes.com/

Esta Nova Proposta de Avaliação para gestão de coleções em museus estará 
disponível para acesso ao público no período de 4 de outubro a 4 de novembro 
de 2019. Pretende-se que seja lida, discutida e criticada por profissionais, 
gestores, estudantes e especialistas em museus.

Uma versão 2.0 será disponibilizada em maio de 2020, após a consolida

Juliana Alves

gestaocolecoesmuseus@gmail.com 

http://gestaodecolecoes.com/
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