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INCA propôs recuperar, INCA propôs recuperar, 

selecionar e integrar, o acervo selecionar e integrar, o acervo 

de imagens produzidas nos de imagens produzidas nos 

setores do INCA, tornandosetores do INCA, tornando--o o 
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setores do INCA, tornandosetores do INCA, tornando--o o 

acessível e disponibilizandoacessível e disponibilizando--o o 

para consulta para utilização no para consulta para utilização no 

auxílio à produção de materiais auxílio à produção de materiais 

impressos e audiovisuais, impressos e audiovisuais, 

educativos, técnicoeducativos, técnico--científicos e científicos e 

institucionais. institucionais. 



A produção de imagens próprias é A produção de imagens próprias é 

fundamental para a realização de fundamental para a realização de 

estudos, artigos, pôsteres estudos, artigos, pôsteres 

científicos, trabalhos educacionais, científicos, trabalhos educacionais, 

seja em formato impresso ou seja em formato impresso ou 

digital. Abrange todas as áreas de digital. Abrange todas as áreas de 

atuação do instituto e permite atuação do instituto e permite 
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atuação do instituto e permite atuação do instituto e permite 

transmitir a qualidade e a transmitir a qualidade e a 

abrangência do trabalho abrangência do trabalho 

desenvolvido no âmbito dos desenvolvido no âmbito dos 

pilares institucionais, assistência, pilares institucionais, assistência, 

ensino e pesquisa, além de ensino e pesquisa, além de 

possibilitar a disseminação do possibilitar a disseminação do 

conteúdo nas diversas áreas. conteúdo nas diversas áreas. 



Captar imagens para constituir Captar imagens para constituir 

o acervo imagético do INCA; o acervo imagético do INCA; 

contribuir para a produção contribuir para a produção 

ObjetivoObjetivo

técnicotécnico--científica da científica da 

instituiçãoinstituição



O projeto reuniu os acervos de O projeto reuniu os acervos de 

alguns setores da assistência alguns setores da assistência 

e da comunicação e para e da comunicação e para 

estudo de uso e exploração da estudo de uso e exploração da 

usabilidade foram cadastradas usabilidade foram cadastradas 
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usabilidade foram cadastradas usabilidade foram cadastradas 

200 imagens; encontra200 imagens; encontra--se em se em 

processamento técnico um processamento técnico um 

total de 800 imagens que logo total de 800 imagens que logo 

integrarão o acervo.integrarão o acervo.



O desenvolvimento do projeto O desenvolvimento do projeto 

vem atender a uma solicitação vem atender a uma solicitação 

crescente deste tipo de material e crescente deste tipo de material e 

a obtenção gradativa de imagens a obtenção gradativa de imagens 

produzidas nos vários setores do produzidas nos vários setores do 

INCA fornecerá subsídios para a INCA fornecerá subsídios para a 
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INCA fornecerá subsídios para a INCA fornecerá subsídios para a 

composição e diversificação de composição e diversificação de 

várias produções. Abre espaço várias produções. Abre espaço 

para busca de novas para busca de novas 

possibilidades de intercâmbio de possibilidades de intercâmbio de 

conhecimento e uso de novas conhecimento e uso de novas 

tecnologias.tecnologias.



EstaEsta novanova tecnologiatecnologia contribuicontribui parapara aa evoluçãoevolução dada

temática,temática, poispois apoiaapoia aa pesquisapesquisa científicacientífica ee garantegarante aosaos

pesquisadorespesquisadores materialmaterial atualizadoatualizado parapara oo

referenciamentoreferenciamento dede suassuas produções,produções, atuandoatuando dede acordoacordo
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referenciamentoreferenciamento dede suassuas produções,produções, atuandoatuando dede acordoacordo

comcom oo modelomodelo técnicotécnico--científicocientífico dede gestãogestão dada instituiçãoinstituição

queque temtem comocomo pilarespilares asas áreasáreas dede atuaçãoatuação dodo INCAINCA::

assistência,assistência, pesquisa,pesquisa, ensino,ensino, prevençãoprevenção ee vigilânciavigilância..



AA organizaçãoorganização ee aa disseminaçãodisseminação dada informaçãoinformação

imagética,imagética, alémalém dede fortalecerfortalecer oo trabalhotrabalho nasnas áreasáreas dodo

INCA,INCA, possibilitampossibilitam oo intercâmbiointercâmbio dede conhecimentos,conhecimentos,

comcom aplicaçãoaplicação nosnos camposcampos dada educação,educação, dada informaçãoinformação

ConclusõesConclusões

comcom aplicaçãoaplicação nosnos camposcampos dada educação,educação, dada informaçãoinformação

científica,científica, contribuindocontribuindo assimassim parapara oo compromissocompromisso

socialsocial dodo INCAINCA dede viabilizarviabilizar oo conhecimentoconhecimento geradogerado nono

âmbitoâmbito institucionalinstitucional..


