
Coleções da imigração alemã  
e as novas possibilidades  

da digitalização

Colóquio Porto Alegre 6 e 7 de Abril de 2011

O aviso, o programa completo e os contatos também 
estão à sua disposição na internet no endereço
http://www.iai.spk-berlin.de/pt/congressos/con-
gressos-atuais.html

Pedimos que a inscrição seja feita até o dia 
15 de Março de 2011 à Dra. Ricarda Musser:
musser@iai.spk-berlin.de

Data e local:
6 e 7 de Abril de 2011
Auditório do Instituto Goethe
Rua 24 de Outubro, 112 
90510-000 Porto Alegre RS

Uma taxa de participação não será cobrada.

Instituto Ibero-Americano
Potsdamer Strasse 37
D-10785 Berlin
Alemanha
Tel. +49 30 266 45 1500

Instituto Martius-Staden
Rua Itapaiúna, 1355
Panamby, São Paulo, SP, Brasil 
CEP 05707-000
Tel: +55 11 3744-1070
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No âmbito do Ano Brasil-Alemanha da Ciência, Tecno-
logia e Inovação 2010/2011 o Instituto Ibero-Ameri-
cano (Berlim) e o Instituto Martius-Staden (São Pau-
lo) efetuarão em conjunto um colóquio com o tema 
“Coleções da imigração alemã e as novas possibili-
dades da digitalização”. O evento é promovido pelo 
Ministério Federal Alemão da Educação e Pesquisa. 

O colóquio deverá unir em um diálogo bibliotecários, 
arquivistas e pesquisadores e preparar a fundação 
dum grupo de trabalho teuto-brasileiro. O objetivo é 
identificar fontes históricas, armazenadas em inúme-
ros pequenos arquivos, museus e bibliotecas, refe-
rentes à imigração alemã para o Brasil e discutir em 
conjunto sobre as possibilidades de sua divulgação e 
digitalização. Para isto deverão ser utilizados os novos 
desenvolvimentos técnicos para posicionar materiais 
pouco conhecidos para a pesquisa e ao mesmo tempo 
proteger originais frágeis.

Programa provisório

Quarta-feira, 6. 4. 2011

09.30 - 10.00 
Palavras de Bem-vinda

10.00 - 11.30 
Breves apresentações de instituições e coleções das 
areas arquivo, biblioteca e museu 

11.30 - 11.45 Café

11.45 - 13.15 
Apresentação de Programas de subsídio à infraes-
tructura da informação na Alemanha e no Brasil

13.15 - 15.00  Intervalo para o almoço

15.00 - 17.00 
A emigração alemã ao Brasil em bibliotecas e  
arquivos: primeiras experiências de digitalização

17.00 - 17.15  Café

17.15 - 19.15 
A emigração alemã ao Brasil em museus:  
primeiras experiências de digitalização 

Quinta-feira, 7. 4. 2011

10.00 - 11.30 
O futuro da digitalização: tecnologias e estruturas 
cooperativas

11.30 - 11.45  Café

11.45 - 13.15 
A emigração alemã ao Brasil e a pesquisa:  
exigências às coleções digitais

13.15 - 15.00  Intervalo para o almoço

15.00 - 17.00 
Se tivéssemos tempo, dinheiro e pessoal capacitado: 
Trabalho em grupos sobre as vantagens da digitali-
zação cooperativa, as tecnologias e as normas da 
digitalização, as apresentações na rede e as exigên-
cias dos pesquisadores. Discussão plenária dos re-
sultados

17.00 - 17.15  Café

17.15 - 19.00 
Discussão: Tarefas e soluções para a digitalização 
de materiais sobre a emigração alemã ao Brasil – 
passos a dar


