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Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa referente ao estágio Pós-Doutoral de 

Bianca Gama, idealizadora do projeto eMuseu do Esporte, durante a realização da 

temporada do eMuseu 2021/2022. A pesquisa foi coordenada pela Profa. Dra Rita 

Pinheiro com a participação da Profa. Dra. Patricia Peralta, e foi desenvolvida no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. A pesquisa consistiu na identificação 

das melhores práticas dos possíveis trabalhos colaborativos entre Museus do Esporte 

de países diversos para a identificação, catalogação, seleção, reprodução, divulgação e 

proteção de propriedade intelectual (PI)1 bem como direito de imagem, extensivo ao 

público consumidor de eventos e momentos desportivos relevantes.  

 

Desta forma, o capítulo foi dividido em 3 seções, a primeira dividida em 3 momentos 

conforme descrito abaixo:  

Momento 1: Pesquisa qualitativa com roteiro semiestruturado realizada de março a 

agosto de 2021; 

Momento 2: Avaliação como observadora das iniciativas digitais de 5 Museus Olímpicos 

a partir de relatos no evento “Assembleia geral da Rede de Museus Olímpicos” realizado 

pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no dia 27 de novembro de 2021; 

Momento 3: experiência prática para a criação dos museus virtuais de 5 clubes de 

futebol no Brasil no período de março a outubro de 2021. 

Nos 3 momentos de coleta de informações a observação foi pautada nos protocolos 

utilizados, normas e tecnologias adotadas bem como padrões de proteção de 

propriedade intelectual, direito de imagem e cooperação internacional realizados. 

A segunda seção apresenta os registros de proteção de ativos do eMuseu do Esporte. 

A terceira seção apresenta os documentos criados como produto da pesquisa. 

                                                           
1 A propriedade intelectual engloba todas as criações do homem: invenções, obras literárias e artísticas, 
símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados no comércio. E se divide em três grandes áreas: 
Propriedade Industrial (patentes incluindo as implementadas por software, marcas, desenho industrial, 
indicações geográficas), Direito Autoral (obras literárias e artísticas, programas de computador, domínios 
na Internet e cultura imaterial) e Proteção Sui generis (topografia de circuito integrado, conhecimento 
tradicional e patrimônio genético associado, cultivares). 



 

 

Materiais e métodos e Resultados 

 

Material e método 

A coleta de dados se deu a partir de 3 momentos diferentes, conforme Quadro 1, e que 

em conjunto, contribuíram para a identificação das melhores práticas. 

 

Momento 1: Pesquisa qualitativa com roteiro semiestruturado. 

A coleta de dados foi feita por meio de envio online do questionário para 

autopreenchimento dos responsáveis dos Museus selecionados (Anexo I)     . Estes 

receberam um release do projeto com uma carta convite por e-mail para participação 

da pesquisa contendo detalhes do estudo e a importância de sua participação.       

O roteiro semiestruturado, aprovado pelo comitê de ética da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, foi sobre os protocolos utilizados, normas e tecnologias adotadas, bem 

como padrões de proteção de propriedade intelectual, direito de imagem e cooperação 

internacional realizados. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido da pesquisa autorizando o uso dos dados informados. 

Os 5 museus que participaram dessa etapa do estudo, 3 internacionais e 2 nacionais, 

foram: 

1. Barcelona Olympic Museum, Espanha 

2. Tokyo Olympic Museum, Japão 

3. Museo del Deporte “Pierre de Coubertin”, Argentina, Córdoba      

4. Museu do Futebol, Brasil, São Paulo 

5. Museu do Clube Chapecoense, Brasil, Santa Catarina 

 

Resultados: 

A partir da técnica da análise de conteúdo (Bardin, 2010) avaliamos os 5 questionários 

recebidos. Três museus mostraram possuir iniciativas digitais. O Museu Olímpico de 

Barcelona, o Museu do Futebol e o Museu virtual da Chapecoense.  

O Museu Olímpico de Barcelona, apresentou uma plataforma de organização e 

catalogação de seu acervo de forma digital, porém não há compartilhamento deste com 

outros museus olímpicos. Todo o acervo digital também não é compartilhado com o 

público.  

Há um relato importante no questionário por parte do gestor do museu de Barcelona, 

quando menciona a necessidade de se ter uma plataforma de repositório digital de 



acervos para comunicação e intercâmbio entre os museus olímpicos de forma a se ter 

um centro de memória único e compartilhado. 

O Museu virtual do Clube Chapecoense não possui um museu físico do clube, porém, 

através da parceria com o eMuseu do Esporte, uma plataforma virtual para criação de 

museus e galerias virtuais, criou seu museu virtual e a partir daí iniciou-se uma 

catalogação digital de fotos e vídeos bem como possibilitou tornar seu acervo acessível 

ao público (PENA, 2020a; PENA, 2020b; PENA,2021a; PENA, 2021b).  

Para a criação de seu museu virtual foi necessário um arcabouço legal, primeiro um 

contrato com o eMuseu autorizando o eMuseu a tornar público seu acervo e realizar 

alguns ajustes necessários. Em um segundo momento o eMuseu do Esporte 

compartilhou com o clube alguns instrumentos jurídicos para que o clube pudesse 

utilizar as imagens e vídeos, inclusive dos atletas vítimas do acidente de avião. Nesse 

caso, o clube teve que ter o direito de uso de imagem assinado pelos familiares das 

vítimas.   

Já o Museu do Futebol possui uma iniciativa de digitalização, catalogação e parte do seu 

acervo está na plataforma do Google and Culture. Os compartilhamentos de alguns 

objetos físicos são efetuados em forma de empréstimo, tanto de seus acervos como 

recebem de outras entidades. Utilizam documentos para proteção de dados, como 

termo de responsabilidade, de empréstimo, compartilhamento de imagens e direitos 

autorais, de propriedade, voz e imagem. 

O museu de Córdoba e o Museu Olímpico de Tóquio não possuem iniciativas digitais, 

tampouco de catalogação e preservação de sua memória assim como não apresentaram 

formas de compartilhamento de acervo.  

Para melhor visualização criamos 4 categorias de análise dos questionários para 

observação da ocorrência e da não ocorrência de determinadas atividades por parte dos 

museus, são elas: 1. Digitalização e catalogação dos acervos; 2. Compartilhamento dos 

acervos entre os museus ou outras entidades, sendo os acervos físicos ou digitais; 3. A 

acessibilidade ao público; e, 4. A utilização de documentos e protocolos de propriedade 

industrial (PI). Sendo assim, apresentamos o resumo da análise da aparição ou não 

dessas 4 categorias no Quadro 1. 

  



Quadro 1: Resumo dos Resultados dos Questionários  

Museus 
Digitalização e 

catalogação 
Compartilhamento 

Acessibilidade 

ao público – 

Museu virtual 

Protocolos 

de PI* 

Museu Olímpico de Barcelona/ 

Espanha 
Sim Não Não Não 

Museu do Futebol, São Paulo, 

Brasil 
Sim Sim Sim Sim 

Museu do Clube Chapecoense, 

Chapecó, Brasil 
Sim Sim Sim Sim 

Museo del Deporte “Pierre de 

Coubertin”, Córdoba, Espanha 
Não Não Não Não 

Museu Olímpico de Tóquio, Japão Não Não Não Não 

Fonte: A autora, a partir dos dados levantados. 

*PI – Propriedade Intelectual 

 

Momento 2: Avaliação como observadora das iniciativas digitais de 5 Museus 

Olímpicos no evento “Assembleia geral da Rede de Museus Olímpicos” realizado 

pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). 

 

O evento ocorreu no dia 27 de novembro de 2021 e contou com a participação de 

37 museus olímpicos que compõem a Rede Internacional de Museus do Comitê Olímpico 

Internacional (COI). Cabe destacar que, apesar do eMuseu do Esporte do Brasil, ainda 

não fazer parte desse seleto grupo, ele foi convidado junto com o Museu Olímpico de 

Marrocos na África e o Museu Olímpico de Lake Placid em Nova York nos Estados 

Unidos, para participação como Observador e para apresentar suas respectivas 

experiências. 

  

1. U.S. Olympic and Paralympic Museum, Colorado Springs, USA 

2. Athens Olympic Museum, Athens, Grécia 

3. The Sports Foundation of Finland, Helsinki, Finlândia 

4. Qatar Olympic and Sports Museum, Doha, Qatar 

5. Estonian Sports and Olympic Museum, Tartu, Estonia 

 

Resultados: 

Importante relatar que dos 37 museus olímpicos da rede internacional de museus 

do COI, apenas 5 apresentaram suas iniciativas durante a Assembleia Geral. Fato este que 

nos leva a considerar que as ações digitais, seja para preservação, seja para divulgação a 

partir de museus virtuais, ainda são incipientes. Considerando o momento pandêmico 

vivido por todas as Nações desde o início de 2020 que potencializou o mundo digital na 

vida de todos, o número de experiências discutidas foi muito pequeno. 



Todos os 5 museus mostraram sua página na internet para visualização de seu 

catálogo digital de acervos e visitas virtuais. Não foi apresentada qualquer iniciativa de 

compartilhamento dos seus acervos físicos ou digitais, bem como alusão ao uso de 

estratégias de proteção de propriedade intelectual, direito de imagem e cooperação 

internacional. Apesar de termos nesse pequeno grupo, países como Estados Unidos, 

Finlândia, por exemplo.  

Durante as apresentações foi possível questionar os palestrantes sobre a utilização 

ou não de documentos legais de proteção de uso de imagens, apenas o Museu dos EUA 

se posicionou dizendo possuir parceria com confederações para ter o direito de usar as 

imagens dos atletas. 

O convite feito pelo COI ao eMuseu do Esporte para expor sua plataforma, ainda 

que ele não faça parte da Rede, foi muito relevante por ter destacado a essência digital do 

seu DNA, como apontado pela mediadora do evento se referindo a iniciativa do Brasil.  

Além da importância para o eMuseu do Esporte, a participação tanto como 

observadora como palestrante, foi muito relevante para esta pesquisa, por reconhecerem 

esta iniciativa como pioneira e inédita. O motivo de atribuir a esta pesquisa o convite para 

participar desse evento se dá porque foi por meio do contato para responder ao 

questionário da pesquisa que os museus conheceram a iniciativa do eMuseu do Esporte e 

abriu essa possibilidade como desdobramento positivo da mesma.  

Aspecto importante, e que computo como fundamental para o reconhecimento 

internacional, não só pela tecnologia utilizada, mas sobretudo pela organização de uma 

estratégia de uso do sistema de proteção intelectual, que foi desenvolvido a partir de uma 

necessidade na prática desta gestora e idealizadora do eMuseu do Esporte.  

 

Momento 3: Experiência prática para a criação dos museus virtuais de 5 clubes de 

futebol no Brasil 

 

Foram criados 5 Museus virtuais de clubes de futebol brasileiros, a saber: 

1. Museu virtual do Clube de Futebol Coritiba, Brasil, Curitiba 

2. Museu Virtual do Clube de Futebol Grêmio, Brasil, Porto Alegre 

3. Museu Virtual do Clube de Futebol Fortaleza, Brasil, Fortaleza 

4. Museu Virtual do Clube de Futebol Vasco da Gama, Brasil, Rio de Janeiro 

5. Museu Virtual do Clube de Futebol Juventude, Brasil, Rio Grande do Sul 

 

O objetivo de ter avaliado os clubes que ganharam seus museus virtuais se deu 

pela intenção de verificar as melhores práticas dos possíveis trabalhos colaborativos para 

a identificação, catalogação, seleção, reprodução, divulgação e proteção de propriedade 

intelectual previamente à criação da iniciativa digital. 

Dos 5 clubes listados acima, quatro museus virtuais tinham sido lançados até o 

momento de realização da pesquisa, conforme os links de acesso a seguir. 



 

- Clube de Futebol Vasco da Gama: lançamento em 8 de setembro de 2021 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=67&precac

he&language=pt_BR 

- Clube de Futebol Fortaleza: lançamento em 18 de outubro de 2021 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=74&precac

he&language=pt_BR 

- Clube de Futebol Juventude: lançamento em 12 de novembro de 2021 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=78&precac

he&language=pt_BR 

 

- Clube de Futebol Grêmio: lançamento em 28 de março de 2022 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=96&precac

he&language=pt_BR 

 

Resultados: 

A experiência de criar o museu virtual dos clubes de futebol citados possibilitou 

conhecer os bastidores em relação à preservação da memória de cada clube. Nenhum 

deles possuía até então qualquer iniciativa de digitalização e catalogação de seu acervo. 

Por conta disso também não tinham formas estabelecidas de compartilhamento de seu 

acervo entre museus.  

Foi observado também a não existência de acessibilidade de seus conteúdos ao 

público, tendo uma expressiva aceitação pela criação de seus respectivos museus virtuais. 

E por fim todos mostraram não possuir arcabouço jurídico de proteção de seus ativos. 

O eMuseu mostrou ser uma inciativa apoiadora para municiar de instruções legais 

para que os clubes pudessem organizar seu acervo e dar acessibilidade para o público em 

geral, bem como ajustar seu conteúdo para deficientes auditivos e visuais. Reforçando a 

importância da organização de uma estratégia de uso das diferentes formas de proteção 

intelectual e da compilação de documentos fundamentais para o desenvolvimento de 

iniciativas desse tipo. 

Em resumo, a pesquisa com os clubes contribuiu para o estudo em questão uma 

vez que, embora os clubes avaliados não tenham apresentado iniciativas quanto à 

identificação, catalogação, seleção, reprodução, divulgação e proteção de propriedade 

intelectual, a iniciativa digital mostrou-se favorável para o despertar dos clubes quanto à 

necessidade e à importância de preservação e compartilhamento de seu acervo, bem como 

proteção de direitos de uso de imagem no ato de tornar acessível ao público. 

 

https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=67&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=67&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=74&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=74&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=78&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=78&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=96&precache&language=pt_BR
https://expo3d.emuseudoesporte.com.br/3D/gallery/index.html?gallery=96&precache&language=pt_BR


Seção 2: Registros de proteção de ativos como produto do estágio Pós-Doutoral  

 

Marcas Registradas Pelo eMuseu do Esporte  

Foram realizados dois pedidos de registro de marca, uma marca figurativa e outra 

mista. A primeira configura-se com o “e” separado, conforme marca e registro, sendo 

uma marca figurativa. A segunda marca é o “eME - eMuseu do Esporte” requerida como 

marca mista ou composta. 

Quanto à marca figurativa do eMuseu, 6 classes foram requeridas para os registros 

de marcas pleiteados. 

1. 919475850, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 45. 

2. 919475876, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 28. 

3. 919475930, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 25. 

4. 919475949, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 16. 

5. 919475965, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 14. 

6. 919475981, para a marca figurativa, na classe internacional NCL 09 

 

Quanto à marca mista, 8 classes foram registradas: 

1. 919479111, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 45, visando assinalar os mesmos serviços já comentados 

2. 919479162, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 42, para identificar os mais diversos serviços, entre os mesmos 

desenvovimento e instalação de softwares 

3. 919479227, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 41, para identificar serviços de entretenimento e ensino 

4. 919479278, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 35, para identificar e diferenciar uma pletora de serviços e entre os mesmos, 

serviços de publicidade e propaganda. 

5. 919479324, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 25, diferenciando produtos de vestuário e calçados 

6. 919479359, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 16, para identificar os mesmos serviços já descritos 

7. 919479430, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 14, com o fito de diferenciar joias, bijuterias e relógios entre outros 

8. 919479456, para a marca mista eME eMuseu do Esporte, na classe internacional 

NCL 09, também, destinada a identificar os mesmos produtos já comentados para 

o registro da marca figurativa. 

 

Quanto ao direito autoral, foi registrado o Software criado para a plataforma do 

eMuseu do Esporte. 

  



Seção 3: Documentos criados como produto da pesquisa  

 

A organização documental decorrente da estratégia de uso do sistema de proteção 

intelectual desenhado para as necessidades do eMuseu do Esporte, se deu ao longo do 

estágio Pós-Doutoral. Destaco dois momentos importantes do estágio para análise das 

necessidades dos documentos jurídicos e dos ativos passíveis de proteção: 

1. Estudo dirigido realizado no período de 2 meses com o aluno de doutorado da 

Academia do INPI, Marcelo Nogueira, acompanhado pelas Profas. Patricia 

Peralta e Rita Pinheiro-Machado; 

2. Participação como ouvinte na disciplina “Introdução à PI”, ministrada no 

primeiro semestre de 2021. 

A partir desses dois pontos iniciou-se a percepção 360º da necessidade de 

diferentes formas de proteção do eMuseu do Esporte, e com isso criamos um repositório 

digital com todos os documentos elaborados, para que outros museus possam ter acesso 

a modelos de documentos jurídicos para proteção dos diferentes tipos de propriedade 

intelectual envolvidos.  

Considero que a falta de conhecimento no tocante à proteção jurídica, seja dos 

seus ativos, seja dos ativos dos detentores dos direitos, é o limitador das ações de 

compartilhamento de acervos, bem como à acessibilidade dos mesmos por parte dos 

museus. 

Face ao exposto considero este compilado documental um significativo 

diferencial do eMuseu em comparação aos museus avaliados, bem como de extrema 

relevância dentre os produtos finais desta pesquisa, visto que agrega segurança jurídica 

para que museus possam compartilhar seus acervos e torná-los acessíveis ao público em 

geral.  

 

Destaca-se a relação abaixo dos documentos: 

https://drive.google.com/drive/folders/19g5-h7az2jDkdD4PqDBiPLI-

GRvpXbLp?usp=sharing 

1. Convênio entre colecionadores 

2. Termo de cessão de direito de uso de imagem e voz 

3. Cessão de direito de compartilhamento de acervos (Hipóteses direitos autorais e direito 

de imagem) 

3. Carta de autorização de imagem 

5. Convênio com o ilustrador do mascote 

6. Parecer Sobre Direito de Imagem para que os colecionadores possam utilizar acervos 

7. Termo de confidencialidade 

https://drive.google.com/drive/folders/19g5-h7az2jDkdD4PqDBiPLI-GRvpXbLp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19g5-h7az2jDkdD4PqDBiPLI-GRvpXbLp?usp=sharing


8. Cessão de direitos autorais 

 

CONCLUSÃO 

 

Sendo assim, para sintetizar os resultados da pesquisa, podemos considerar que os 3 

momentos se apresentaram de forma complementar. 

A pesquisa qualitativa com roteiro semiestruturado foi feita integralmente com museus 

físicos e observou-se a pouca expressividade no compartilhamento de acervos entre os 

museus. A partir daí percebeu-se a oportunidade de apresentar a iniciativa brasileira cuja 

essência sempre foi o compartilhamento de acervos entre museus e entidades esportivas. 

A observação participativa no evento “Assembleia geral da Rede de Museus Olímpicos” 

com a apresentação da iniciativa digital brasileira validou as ações realizadas no tocante 

à identificação, catalogação, seleção, reprodução, divulgação e proteção de propriedade 

intelectual bem como direito de imagem. 

A experiência com a criação dos museus virtuais de 5 clubes de futebol no Brasil mostrou 

como fazer essa transição do físico para o virtual possibilitando criar o repositório de 

documentos de boas práticas de PI para que qualquer entidade desejosa em proteger seus 

ativos possa utilizar os modelos propostos. 

O eMuseu do Esporte mostrou ser um sustentador teórico e prático para que outros 

museus ganhem confiança para se lançar nessa direção.  

Consideramos que a falta de conhecimento no tocante à proteção jurídica, seja o limitador 

das ações de compartilhamento de acervos. 

Os documentos criados sugerem um guia de boas práticas para proteção das relações 

jurídicas.  

Como perspectivas de futuro, ações híbridas, virtual e físicas, parecem potencializar as 

possibilidades de compartilhamento de acervos.  
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Anexo I: Roteiro Semi estruturado 

 

Pesquisa: Melhores Práticas de direito de imagem e propriedade intelectual para a 

preservação e compartilhamento de acervos. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa sobre melhores práticas de 

direito de imagem e propriedade intelectual para a preservação e compartilhamento de 

acervos da memória em Museus do Esporte. 

O objetivo é identificar as iniciativas realizadas em relação à preservação da 

memória e compartilhamento de acervos, através da percepção do pesquisador 

entrevistado, para sugestão de protocolos que visem facilitar a cooperação sob o ponto de 

vista da troca de informações/tecnologias entre Museus do Esporte. Os resultados desta 

pesquisa irão gerar impacto positivo a partir da proposição de alternativas práticas e 

acessíveis financeiramente de preservação de memória em âmbito nacional e 

internacional de manifestações e temas relacionados aos Jogos Olímpicos e atividades 

congêneres, sobretudo envolvendo legados. 

  

Sobre o entrevistado 

1) Informe o nome e a cidade de seu Museu do Esporte: __________________________ 

2) Nome do entrevistado:____________________________________________________ 

3) Cargo do entrevistado:____________________________________________________ 

4) Tempo do entrevistado no 

cargo:_________________________________________________ 

5) Responsabilidades do entrevistado:______________________________________ 

 

Sobre a gestão do Museu: 

 

6) O Museu possui alguma iniciativa para preservação da memória? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim. Comente sobre as iniciativas:  

 

7) Existe algum site ou plataforma para consulta/exibição de seu acervo? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim. Informe o local de acesso:  

 

8) Há espaço no site ou plataforma para troca de informações/tecnologia do ponto de vista 

da memória? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim. Como se apresenta esta troca de informações? 

Se não: Explique o porquê:  

9) Seu Museu compartilha acervos com alguma entidade relacionada ao Olympic Studies 

Centre - IOC? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim.  

a) Como se caracteriza esta parceria em termos institucionais? 



b) Existe algum protocolo/ instrução normativa para controle/compartilhamento/gestão 

deste intercâmbio de acervos? 

Se sim, quais são os protocolos? 

Se não:  

c) Explique o porquê:  

 

10) Seu Museu compartilha acervos com algum Museu do Esporte? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim.  

a) Como se desenvolve esta parceria? 

b) Existe algum protocolo/instrução normativa para controle/compartilhamento/gestão 

deste intercâmbio de acervos? 

Se sim, quais são os protocolos? 

Se não:  

c) Explique o porquê:  

 

11) Existe o uso de tecnologias avançadas (realidade aumentada/ realidade virtual, etc) para 

preservação ou exposição da memória de seu Museu? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

Se sim 

a) Quais tecnologias são usadas?  

b) Há algum protocolo para orientar o uso destas tecnologias?  

 

12) Possui algum tipo de protocolo(s)/documento(s) de propriedade intelectual? 

 

Se sim 

a) Qual(is) protocolo(s)/documento(s)? 

b) Há alguma orientação em relação a(aos) protocolo(s) em relação a propriedade 

intelectual? 

Se sim, quais orientações?  

 

13) Tiveram algum tipo de problema(s)/desafio(s) de propriedade intelectual? 

Se sim 

a) Que tipo de problema(s)/desafio(s)? 

 

14) Possui algum tipo de protocolo(s)/documento(s) utilizado referente ao direito de imagem? 

Se sim 

a) Qual(is) protocolo(s)/documento(s)? 

b) Há alguma orientação em relação a(aos) protocolo(s) de uso de direito de imagem? 

Se sim, quais orientações?  

 

15) Tiveram algum tipo de problema(s)/desafio(s) referente ao direito de imagem? 

Se sim 

a) Que tipo de problema(s)/desafio(s)? 

 

16) Quais os maiores desafios acerca da preservação da memória e compartilhamento dos 

acervos? 

 

17) Quais as ações desejáveis, vistas como demandas, para esta área de preservação da 

memória e compartilhamento dos acervos? 

 

18) Poderia listar casos de sucesso realizados pelo seu Museu ou de outra entidade em relação 

à preservação da memória e/ou compartilhamento de acervos com outras entidades? 

 


