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Resumo 

No campo da pesquisa acadêmica o tema Televisão Digital ainda é visto como recente 
sendo que a bibliografia encontrada na sobre o tema ainda é escassa e dispersa. Diante 
desse cenário surge o Acervo Ibero-Americano de TV Digital, cuja base é a construção 
de um levantamento bibliográfico sobre o que foi produzido de conhecimento com a 
temática da televisão digital nos países ibero-americanos nos últimos quinze anos. O 
acervo se trata de um portal criado em cima de uma base de dados hospedada na 
ferramenta Zotero e este artigo tem como objetivo salientar os desafios e a importância 
de sua implementação. 
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Introdução 

No campo da pesquisa acadêmica o tema Televisão Digital ainda é visto como 

recente. Não só no Brasil como em toda ibero-américa sua tecnologia está em fase de 

implementação e a academia ainda busca soluções para os mais variados desafios, 

buscando entender por exemplo, como a interatividade irá promover os novos 

repertórios de conteúdos e de que maneira essa tecnologia pode promover a 

democratização do acesso à informação.  

A TV digital não pode ser vista apenas como uma evolução tecnológica. Ela se 

trata de uma nova plataforma de comunicação baseada em tecnologia digital que 

permite além de uma melhora de qualidade de áudio e vídeo, o aumento na oferta de 

programas televisivos e novas possibilidades de serviços e aplicações. Para o 

aproveitamento pleno de tais funcionalidades a pesquisa acadêmica surge como 

fundamental, principalmente considerando que a pesquisa ocorre de maneira simultânea 

ao movimento de implementação da tecnologia. Dada a emergência na pesquisa de um 

assunto que ainda ruma sem caminhos definidos, a bibliografia encontrada na 

iberoamérica sobre a televisão digital e sua implantação ainda é escassa e dispersa. A 

multidisciplinaridade do assunto amplia o problema ao englobar conhecimentos de 

jornalismo, educação, ciência da informação, sociologia, filosofia, engenharia e 
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economia. Desse modo o levantamento bibliográfico, fase inicial da construção de 

qualquer projeto, se torna lento e difícil.  

Diante desse cenário surge o Acervo Ibero-Americano de TV Digital, cuja base é 

a construção de um levantamento bibliográfico sobre o que foi produzido de 

conhecimento com a temática da televisão digital nos países ibero-americanos nos 

últimos quinze anos, considerando a fundamental importância de tal levantamento para 

o sucesso da implantação dessa nova ferramenta. Promover a divulgação do 

conhecimento organizado para os setores que necessitam dessas informações gera um 

precioso ganho de tempo que seria voltado ao levantamento da literatura de referência 

sobre o assunto.  A partir do acervo, beneficiam-se pesquisadores da área, que podem 

ser alunos de graduação, mestrado ou doutorado de todos os países ibero-americanos, 

assim como pesquisadores de áreas correlatas, que passam a contar com referencial 

teórico para suas pesquisas. Os pesquisadores que serão referenciados também se 

beneficiam, pois uma grande oportunidade de visualização de seus trabalhos a partir de 

critérios simples é aberta. Além disso, o produto pode estimular outras instituições e 

grupos de pesquisa a criarem seus próprios acervos virtuais, estimulando a pesquisa e 

pesquisadores em geral. 

O objetivo deste artigo é descrever como funciona esse acervo, quais são os 

desafios de sua implementação e  de que maneira ele vai contribuir para a pesquisa na 

área de televisão digital. As experiências da criação desse acervo, igualmente, poderão 

servir de base para outros acervos dos mais variados temas, considerando a importância 

destas ferramentas de consulta. No entanto, antes da definição sobre o processo de 

criação do Acervo como portal de consulta é preciso compreender o contexto de sua 

criação e a origem de sua base de dados.  

 

1.1 - Levantamento de dados para o Acervo : Contexto 

A proposta de subsidiar pesquisas na área a partir da disponibilização virtual de 

levantamento bibliográfico sobre o assunto surgiu com o projeto “Televisão digital: uma 

perspectiva histórica” que foi coordenado pelo professor Juliano Maurício de Carvalho 

com apoio do CNPq para financiamento de duas bolsas de Iniciação Científica entre 

agosto de 2008 e julho de 2009. O levantamento gerou um acervo de artigos de 



periódicos, livros, teses e dissertações, que foram separadas em três classificações: 

gestão da informação, políticas públicas e cadeia de valor.  

A pesquisa pretende identificar e compreender as diretrizes teóricas que 
constituem a gênese do pensamento comunicacional acerca da televisão 
digital nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luís 
Inácio Lula da Silva (2003-), visando contribuir para o desenvolvimento 
institucional e da sociedade, considerando a necessidade de pesquisa 
nessa área. O entendimento das mudanças ocorridas e do impacto social 
na implantação dessa nova tecnologia é fundamental para a construção 
do novo conceito em televisão aberta. (IKEDA e CARVALHO, 2009) 

 

O projeto considera o contexto da televisão no Brasil, considerada como algo 

mais do que um meio de comunicação e informação. Desde sua chegada ao país na 

década de 1950 a TV se disseminou e se tornou o meio de comunicação de massa mais 

difundido, atingindo 90% da população brasileira, em uma TV aberta transmitida para 

os televisores existentes utilizando canais analógicos com largura de banda de 6 MHz. É 

considerada ainda a busca do Brasil, por meio de tecnologias, a melhoria do sistema 

brasileiro de televisão. 

Desde a década de 1970, a digitalização da televisão vem sendo discutida no 

mundo, só que passados mais de trinta anos, em 2006, o presidente Luís Inácio Lula da 

Silva assinou o decreto oficializando o modelo japonês como o padrão de TV digital 

brasileiro, o SBTVD. Mesmo com todas as controvérsias geradas por essa escolha, 

incluindo a baixa abertura à participação de órgãos da sociedade civil no processo 

decisório, o fato é que entre 2007 e 2013 a TV digital será implantada com a promessa 

de que som e imagem sejam de melhor qualidade e que uma mesma faixa de freqüência 

será capaz de operar até 4 canais, aumentando assim as opções de emissoras.  

Na mudança para o patamar digital, o Estado brasileiro não tem adotado uma 
postura de discussão contínua, aberta ao conjunto da sociedade, considerando a 
totalidade da dinâmica econômica-política, que se relaciona com itens como 
custos em geral, potencialidades, oportunidade de geração de empregos, 
viabilidade de desenvolvimento tecnológico interno, redução das distâncias 
sociais e vantagens comerciais. (BRITTOS, 2004, p.37). 

 

Essa pesquisa se insere em uma época da nova era da radiodifusão brasileira, 

marcada pela estréia da televisão Digital no dia 02 de dezembro de 2007 na Grande São 

Paulo. Com a possibilidade de maior interatividade entre telespectador e emissora por 

meio de um canal de retorno, a TV digital pode inovar no acesso às informações 



adicionais, o que representa uma melhora na relação emissor-receptor. Assim, esse 

processo de transição do sistema de TV analógica para digital não se torna uma simples 

mudança do formato de armazenamento, tráfego e recepção de informações do meio. 

Acaba por envolver uma série de transformações na cadeia de valor que demandam uma 

nova política econômica e social, dada em relação ao fluxo das indústrias tecnológicas, 

pesquisadores, produtores de conteúdo, emissoras e sociedade.  

Também foi necessário considerar que a introdução dessa nova tecnologia de 

comunicação no Brasil deve considerar as transformações no domínio político, as novas 

relações entre homem e máquina e a adaptação do mercado de ferramentas digitais de 

produção audiovisual e de conteúdo, possibilitando a inclusão social e viabilizando a 

capacidade de inovação no fornecimento de novos serviços de telecomunicação no país.  

O “quando ver” e “onde ver” são conceitos novos que começam a alterar 
padrões tanto de produção como de consumo de TV. Não somente a questão da 
concentração dos programas com mais audiência nos horários até então 
“nobres”, mas também o foco da publicidade para financiar toda a estrutura está 
sendo um fator de risco. (PELLANDA, 2006, p.48) 

 

O serviço de interatividade anexado às programações da emissora não é 

obrigatoriamente gratuito, o que pode criar “dois tipos de cidadãos: aqueles que podem 

pagar pela interatividade e aqueles que continuarão com uma TV unidirecional” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 162), criando um problema social-econômico, já que a existência 

de acordos entre as emissoras com as operadoras de telecomunicações no oferecimento 

de serviços pagos é essencial para arrecadação de benesse que será investido em 

conteúdo e infra-estrutura. 

A digitalização da televisão acarretará o redesenho no conjunto do sistema de 
comunicações do país: haverá novo ordenamento no setor audiovisual, 
investimentos na produção de novas tecnologias e reestruturação dos recursos 
humanos. Nesse contexto, a economia passa por uma reestruturação em âmbito 
mundial, já que serão beneficiadas as nações que possuírem conhecimento e 
tecnologia, principalmente os produtores de softwares, criando-se uma nova 
cadeia de valor na comunicação. É uma nova chance de reverter o quadro de 
centralização do conhecimento da ciência tecnológica pela minoria e, 
consequentemente, da desconcentração de capital, acabando com a divisão 
norte-sul que parece ser estratificada na era da globalização. (CARVALHO, 
2008, p.5) 

Outro desafio considerado é que a TV Digital não deve ser pensada como um 

aperfeiçoamento do sistema televisivo e sim uma nova mídia que é capaz de convergir 



com outras tecnologias. É equivocada a consideração de que a interatividade é apenas 

como a existência de aplicativos extras em que o usuário passa a receber e enviar 

informações. Deve-se considerar também o interesse e o anseio de diferentes públicos, 

com a utilização de uma linguagem apropriada e o manuseio prático para não se criar 

reação adversa em relação aos novos recursos e se acabar por afastar os usuários.    

Entretanto, também é visto que o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

televisão digital exige alguns requisitos que possuem alto custo, ainda mais para um 

país de grande diversidade cultural como o Brasil. Outro desafio a se considerar é que a 

TV Digital não deve ser pensada como um aperfeiçoamento do sistema televisivo, mas 

sim uma nova mídia capaz de convergir com outras tecnologias. É equivocado também 

considerar a interatividade apenas como a existência de aplicativos extras em que o 

usuário poderá somente criar um diálogo bidirecional (recebimento e envio de 

informações) de modo a preencher a programação. Deve-se considerar o interesse e o 

anseio de diferentes públicos, utilizando-se de uma linguagem apropriada e de manuseio 

prático para não criar reação adversa em relação aos novos recursos que acabe por 

afastar os usuários.    

A digitalização da televisão aberta no Brasil representa uma nova fase para as 

telecomunicações e um campo em potencial para a inclusão social e cultural, assim 

como para o incentivo à educação à distância no país. Significa, também, uma 

reestruturação da economia nacional, uma vez que exige não apenas a mobilização das 

emissoras e fabricantes de televisores, mas de diversas outras áreas, que vão desde a 

indústria eletrônica até o setor de produção e disseminação dos conteúdos. A proposta 

do Ministério das Comunicações é também colocar os institutos de pesquisa como 

intermediários para que as indústrias tenham acesso à pesquisa desenvolvida na 

universidade.  

A discussão sobre a recente implantação da TV Digital no Brasil e sobre os 

benefícios advindos com ela é de grande importância, e ai se inseriu a referenciada 

pesquisa, na medida em que a formulação de políticas públicas estudadas e analisadas 

pelas autoridades, empresas detentoras dos meios de comunicação e sociedade contribua 

na busca de soluções dos problemas estruturais da sociedade. 

Pensou-se no fato que a TV Digital precisava ser abordada como “uma 

instrumentação tecnológica que, além de relações de mercado, consistirá em 



extraordinárias potencialidades culturais que devem ser tratadas com a mesma atenção 

atribuída aos aspectos tecnológicos e industriais do projeto.” (FNDC, 2003). 

A pesquisa pretendeu, por fim, relacionar o conhecimento científico produzido 

nos centros de pesquisa ao cenário de implantação da televisão digital no país. Através 

da análise da produção científica, foram delimitadas as necessidades da TV digital, com 

enfoque na mudança sócio-econômica causada pela aplicação dessa nova tecnologia.  

1.2 – Levantamento de dados para o Acervo: resultados 

Depois de uma ano e meio de levantamento, foi apontado um crescimento no 

número de publicações referentes ao objeto no campo entre 1995 e 2008, observando 

que quantidade de obras saltou, nos primeiros cinco anos, de duas para cento e dezesseis 

publicações nos últimos três anos de analise. Estes números mostram um interesse 

crescente nos últimos anos de pesquisas e estudos sobre a televisão digital no Brasil. 

Um exemplo do crescente desenvolvimento acadêmico na área são os 101 

trabalhos foram apresentados no I Simpósio Internacional de Televisão Digital (I 

SIMTVD) realizado no campus da UNESP em Bauru de 18 a 20 de novembro de 2009.  

 Ao final do levantamento desta pesquisa identificou-se 201 obras sobre televisão 

digital na área de Comunicação entre 1995 e 2008.  

O mapeamento deixa em evidencia o crescente interesse e desenvolvimento da 
pesquisa na área no país nos últimos 15 anos. A quantidade saltou de três nos 
primeiros sete anos (1995-2001) para 198 nos últimos sete anos (2002-2008). 
Apenas nos últimos dois anos de pesquisa, 2007 e 2008, foi identificada a 
publicação de quase metade das obras (87 de 201, ou 43,28%). (XAVIER, 
CARVALHO, IKEDA, CLETO, 2010) 

  

O levantamento de periódicos surgiu de buscas nos portais virtuais das 

publicações, tornando provável o fato que a busca não encontrou todas as obras 

publicadas no país desde então, considerando que parte dos periódicos não estão 

disponíveis na íntegra na internet, meio pelo qual foi feita a pesquisa do material.  

Outra discussão importante caracteriza-se na classificação proposta 

considerando a quebra de alguns paradigmas da comunicação com o advento da internet 

e de novos meios. Deste modo a classificação tradicional proposta pelo Thesaurus da 

Unesco se fez insuficiente. 



As multidisciplinaridade do estudo em televisão digital versam sobre os mais 

diferentes assuntos, apoiados na ótica da sociologia, direito, comunicação e educação.  

Neste processo de classificação, dois movimentos foram realizados. O 
primeiro, classificar, após leitura e com o auxílio das palavras-chave, 
dentre os macrodescritores e descritores da UNESCO previamente 
apontados. O segundo movimento foi propor novos descritores, com base 
nas palavras-chave, que pudessem abarcar obras ou conjunto de obras 
específicas. (XAVIER, CARVALHO, IKEDA, CLETO, 2010) 

 

As obras, em geral, não versam sobre um assunto específico e deste modo o 

levantamento deve ser classificado a partir de pesquisas próprias pelos usuários, com o 

auxílio de palavras-chave, inerentes às obras e essenciais à sociedade em rede. “A 

classificação do Thesaurus para a área de Comunicação incluía três macro-descritores: 

gestão da informação, políticas públicas e cadeia de valor.” (XAVIER, CARVALHO, 

IKEDA, CLETO, 2010)  

Depois de organizado e catalogado, o levantamento bibliográfico encontrado 

permite identificar os principais autores, as principais obras, as principais questões e 

dilemas que devem ser enfrentados em relação à discussão sobre televisão digital. 

Os relatórios finais das pesquisas de Iniciação Científica de Gabriela Cleto e 

Patrícia Ikeda (Cleto e Carvalho, 2009; Ikeda e Carvalho, 2009) constataram ainda que 

as publicações trazem mais informações de modelos internacionais do que reflexões 

baseadas em subsídios realmente empíricos para novas propostas para o setor do 

audiovisual. As temáticas giram ao redor de perguntas e exemplos internacionais, sendo 

tímidas as pesquisas que propõem um novo tipo de programação, conteúdo ou 

linguagem, pensando ainda que mesmo com promessas de novos canais e novas 

oportunidades que visam a democratização no campo da comunicação, a concentração 

de propriedade parece continuar intacta frente ao processo de digitalização. Foi 

analisado ainda o fato de que os otimistas colocam a interatividade como elemento 

principal nesta democratização do meio. Finalmente foi verificado que é quase unanime 

a opinião sobre a necessidade de um novo marco regulatório das comunicações no país 

para abarcar inclusão social e digital de maneira coerente. 

A pesquisa está tendo continuidade nas mãos de Juliano Sousa e Raphael 

Rodrigues, ainda coordenada por Juliano Maurício de Carvalho. O resultado parcial do 



levantamento até 30 de Agosto de 2010 já soma um total de 304 bibliografias sendo 61 

livros, 147 artigos, 53 apresentações, 37 teses e 6 páginas da web. 

 

2. – A ferramenta Zotero como base para hospedagem do acervo 

Tudo isso foi catalogado em uma ferramenta da internet chamada Zotero 

(www.zotero.org). O Zotero é um software livre e de fácil uso, uma extensão do 

navegador Firefox que ajuda a coletar, manejar e citar fontes de pesquisa, permitindo a 

criação de bibliotecas públicas ou de uso restrito a membros. Produzido pelo Center of 

History and New Media e George Mason University, esse gerenciador integrado com a 

internet pode ser de uso e manutenção colaborativa, possibilitando a redução do 

trabalho de pesquisadores. 

Entre as funções Zotero estão: (a) criar referências completas (revista, autor, 

ano, etc.) apartir de um único click; (b) anexar arquivos na extensão PDF ou páginas da 

Web à biblioteca, para acesso imediato; (c) organizar as referências em coleções de 

arquitetura definida pelo próprio usuário; (d) colaboração e compartilhamento das 

referências; (e) extração dos metadados dos arquivos; (f) importação (de EndNote por 

exemplo) e exportação das suas referências para outro software, entre outros.  

A escolha do Zotero para a criação do acervo público se justifica pela 

potencialidade de compartilhamento da informação e benefícios de busca e 

referenciação, fundamentais à pesquisa científica. Ao escolher uma obra, dentro de cada 

pasta ou subpasta, informações como autor, ano, fonte, resumo, página surgem no canto 

esquerdo da tela. Para ter acesso aos fichamentos, deve-se clicar na aba “Notas”. As 

palavras-chave podem ser acessadas por meio da aba “Tags”.  



 

Figura 1: Ferramenta de busca de Tags 

 

Figura 2: Podem ser acessadas informações sobre cada obra cadastrada 

 

 



 

Figura 3: Organização da Biblioteca na Ferramenta Zotero 

 

Figura 4: Visualização geral da biblioteca do Zotero no navegador Firefox 

 



3.1 – O portal: Estrutura e desafios para sua implantação 

A partir desta biblioteca do Zotero surge a idéia da criação de um portal cujo 

desenvolvimento técnico se deu por Bolsistas de Ciências da Computação do Lecotec 

Laboratório de Estudos de Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã) da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Eles trabalharam na criação da 

plataforma de fácil acessibilidade e preparada para ser atualizada constantemente. Em 

intenso contato com os bolsistas de Design Industrial (que ficaram responsáveis pela 

estética da página) foi priorizado uma estética atraente e de fácil usabilidade. Ambos 

foram coordenados pelo autor deste artigo, também bolsista do projeto, que definiu as 

diretrizes para a criação do mesmo. 

Com início do funcionamento estimado para dezembro de 2010, a página vai 

conter quatro abas. Na primeira, o visitante poderá conferir as informações sobre o 

acervo, ter acesso aos artigos e relatórios das pesquisas que deram origem a página, 

entender como funciona a catalogação disposta, dentre outras informações de cunho 

mais generalizado. Na segunda aba, “Acervo” o visitante vai visualizar um frame do 

Zotero com a biblioteca do acervo (disponívelem www.zotero.org/groups/lecotec/items) 

Neste local estará a biblioteca em si, sob  as subdivisões categorizadas pela pesquisa de 

origem, que já conta com bibliografias do Brasil, Chile, Argentina e Peru. O uso do 

Zotero como plataforma da biblioteca do portal foi questionado no princípio. 

considerando que ela já abrigava o banco de dados alimentado durante a pesquisa de 

origem do projeto ( descartando a necessidade da migração de dados ) além de já conter 

uma boa interface de navegação. Para a possibilidade de migração de dados, foi 

cogitada a idéia da criação de uma Wiki, que é uma coleção de muitas páginas 

interligadas e cada uma delas pode ser visitada e editada por qualquer pessoa. Sua 

instituição seria criada com a base de dados open source da Wikimedia, fundação que 

mantém o projeto Wikipédia, por exemplo, buscando criar uma página semelhante a 

essa famosa enciclopédia online. O fato da possibilidade de tornar a biblioteca 

colaborativa e com uma ferramenta de pesquisa poderosa e ágil pesavam a favor do uso 

desta tecnologia, no entanto a demora na migração da biblioteca já existente (que 

deveria ser feita manualmente) e a falta de agilidade da submissão de novas referências 

na base de dados, acabaram por decretar o descarte desta opção.  



O único problema em manter a plataforma Zotero era a ausência de uma 

ferramenta de pesquisa interna que agilizasse a busca por artigos, afinal encontrar 

manualmente o artigo procurado burocratizaria o processo e acabaria com a intenção 

inicial do portal que é a de facilitar o acesso de bibliografia ao pesquisador visitante. 

Para isso surgiu a terceira aba “Catálogo”, que lista em ordem alfabética por autor, todas 

as obras da biblioteca. A lista será dotada de uma ferramenta de busca inteligente que 

permitirá buscar o artigo por palavras-chave. A primeira ferramenta do buscador, ainda 

em versão beta, possibilitará encontrar bibliografias por palavras que constem no corpo 

de seu título, autor, ou ano de publicação. Uma segunda fase irá considerar uma busca 

avançada por palavras-chave e campo temático. O resultado da pesquisa irá indicar o 

local e caminho do arquivo na biblioteca Zotero, direcionando o pesquisador à obra 

desejada. A funcionalidade plena da versão beta do catálogo é estimada para o mês de 

fevereiro de 2010. A última barra, “Zotero” vai trazer informações sobre essa 

ferramenta, estimulando o uso da mesma com tutoriais, explicações, funcionalidades, 

além de conter um arquivo que estimule a entrada dos pesquisadores no grupo de 

colaboradores do Acervo Ibero-Americano de TV Digital, estimulando o intercambio de 

informações entre os interessados no assunto. A incorporação da biblioteca do grupo a 

ferramenta Zotero do pesquisador igualmente agilizaria a pesquisa de sua base de dados, 

facilitaria seu uso, e ampliaria ao usuário todos os recursos do aplicativo de extensão do 

Firefox. Entre fevereiro e março de 2010 esta aba estará em plena funcionalidade. 

 

3.2 – O portal: Rede colaborativa e a importância da ferramenta Joomla  

A necessidade de, em um próximo estágio, criar uma pequena rede social 

colaborativa voltada para o compartilhamento de material entre os pesquisadores é o 

norte do projeto. Para isso o portal foi submetido, também, ao publicador Joomla 

(www.joombla.org). Joomla é um premiado sistema open source de gestão de conteúdos 

(Content Manangement System- CMS) e se coloca como uma das ferramentas mais 

interessantes do momento para a função. Como outros CMS, ele ajuda a resolver um 

problema muito comum, porém foi complexo durante muito tempo, a necessidade de 

investir um custo alto em pessoas capacitadas para construir e gerenciar um site ou 

portal. 



Antes era necessário formar uma equipe com designers e programadores para 
construir um website, isto saia muito cara para as empresas, pois além de ter que 
destinar verba para a criação de seu site, o custo seria continuo para bancar o 
gerenciamento do mesmo. Além disso, havia uma dependência de ambas as 
partes, os autores do conteúdo dependia da parte técnica para colocar seus 
textos na internet, e nem sempre, ambos trabalhavam no mesmo ritmo. No 
intuito de acabar com este problema, foram criados CMS, como o Joomla. Que 
visa facilitar a construção de sites de forma rápida e eficiente e gerar menos 
custos. Auxilia na publicação e administração de um conteúdo na web, 
facilitando até mesmo para quem não é perito nessa área. (JOOMLA Website) 

  

Para a manutenção do portal não será preciso prever características básicas para 

o site, como login de usuários, criação, edição e publicação de conteúdo, publicação de 

banners de propaganda, pois esses recursos já estão pré-programados e prontos para 

serem utilizados. O Joomla conta com extensões que não estão em sua instalação básica, 

mas que podem ser adquiridos através de download dos módulos e componentes que 

aumentam sua funcionalidade, ou seja, plug-ins que incluem desde ferramentas de 

pesquisa a incorporação de chats. Em tese, o Joomla é um “esqueleto” de website pré 

programado e com recursos básicos, com fácil manutenção e administração via web. 

Isso, em tese, vai democratizar a manutenção do portal, permitir que o mesmo 

não fique dependente da atualização de técnicos em informática experientes e agilizará 

atualizações da base de dados, sobretudo do catálogo, que sofrerá constantes mudanças 

e complementações. Outros complementos como Google Connect e disponibilização de 

RSS vão enriquecer esse processo de difusão do portal. 

 

4. – Futuros desafios e realizações   

Ao final resta uma pergunta: de que adianta um portal de tal importância sem 

que os interessados saibam da sua existência? A fundamental resposta para essa 

pergunta será solucionada por bolsistas de Relações Públicas e Jornalismo que passarão 

a desempenhar a tarefa de divulgar o acervo. A divulgação será feita aos cursos e 

programas de pós-graduação em comunicação, engenharia de telecomunicações, às 

empresas de comunicação, entre outros – divulgação que será no cenário nacional e 

internacional. Bolsistas de Jornalismo também poderão auxiliar na busca de novas 

referências teóricas e na manutenção do portal. Todos desempenharão funções que 

aprendem em sala de aula e terão desafios para a criação de um produto novo, inédito, a 



ser acessado e referenciado durante muito tempo. Serão acompanhados em todas as 

atividades.  

O acervo deve ocupar papel relevante na pesquisa de TV Digital no espaço 

ibero-americano, subsidiando, sem sombra de dúvida, toda nova pesquisa na área, a 

partir de sua implantação. O projeto incluirá os estudantes na discussão de digitalização 

dos meios e pretende ser multidisciplinar, agregando bolsistas de iniciação científica, 

mestrandos, professores, pesquisadores e voluntários.  Adiante, as informações 

disponibilizadas no portal irão contribuir para o estímulo de outros alunos, 

pesquisadores e professores de todo espaço ibero-americano.  
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