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[.
APRESENTAÇÃO

O BANFOTO é um banco de dados referencial da documentação fotográfica da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALEMG. Foi criado com o objetivo de possibilitar
maior agilização na organização e recuperação dos documentos (fotos, negativos e slides) pela
Gerência de Comunicação Social - GCS e pela Gerência de Pesquisas Institucionais - GPI.

A coleção é formada por dois acervos com características distintas quanto à origem e à
expansão. O acervo da GPI foi adquirido do fotógrafo José Góes e registra aspectos da vida
política de Minas Gerais, estando voltado para as figuras de destaque no cenário político. O
acervo da GCS consiste, basicamente, de fotos relativas ao trabalho parlamentar, como reuniões
de Plenário, reuniões de comissões, seminários, fóruns, visitas, etc.

O banco é resultado do trabalho conjunto da Gerência de Pesquisas Institucionais, Gerência
de Comunicação Social e Área de Documentação e Informação - GDI, por meio da Referência
Legislativa, que tem como uma de suas atribuições prestar assessoria no planejamento,
implementação e manutenção de bancos de dados institucionais. A alimentação da base de dados
é de responsabilidade das Gerências que armazenam os documentos.

A partir da necessidade de se estabelecerem procedimentos padronizados para o registro
preciso e global do conteúdo informativo e das condições físicas e de conservação do acervo
fotográfico, decidiu-se reunir, em uma nova versão, o conjunto de regras de normalização para o
registro dos dados descritivos dos documentos, dispondo-as de forma clara e consistente, a fim
de que sejam coerentemente aplicadas.

As regras apresentadas neste Manual cobrem a descrição do documento do banco na sua
totalidade, consistindo no registro de decisões definitivas ou circunstanciais, que naturalmente
poderão sofrer modificações e adaptações se assim se julgar necessário.
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2 REGRAS GERAIS
	 1

A análise da fotografia requer atenção por parte do alimentador da base de dados para que,

ao descrevê-la, sejam evitadas as considerações subjetivas e as extrapolações que acrescentem

ou deturpem as informações, provocando uma leitura não condizente com o conteúdo. Deve-se

buscar o relato mais fidedigno possível dos elementos constitutivos da imagem.

Para preenchimento do Formulário de Entrada de Dados (Anexo A), sugere'se, para alguns

casos, a busca de informações em anotações por acaso contidas nas fotos e no boletim

"Assembléia na Imprensa", para esclarecer sobre pessoas, assunto e eventos. Aconselha-se o

contato com quem tenha condições de identificar os eventos ou personagens registrados para

busca de informações.
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[3 INSTRUÇÕES PARÁ PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

3.1 Dados de identificação

Os campos que contêm informações que identificam o documento devem ser preenchidos
de acordo com as seguintes opções:

3.1.1 Número

Código alfanumérico a ser preenchido de acordo com a localização do material, com base
na seguinte legenda:

a) negativos em celulóide: NC-0001-01-Al
1. tipo: NC (negativos em celulóide)
2. pasta (4 dígitos) [GPI de 0001 a 0999 - GCS de 1000 a 99991
3. cartela (2 dígitos)
4. posição na cartela, no formato: linha (A a E) e coluna (1 a 5).

b) fotografias pequenas: FP-0002-01-03
1.tipo: FP (fotografia pequena)
2. pasta (4 dígitos) [GPI de 0001 a 0999 - GCS de 1000 a 9999]
3. envelope (2 dígitos)
4. posição no envelope no formato: número (01 a 05).

e) fotografias grandes: FG-0003-02-00

[	 1. tipo: FG (fotografia grande)
2. caixa (4 dígitos)

[7	 3. envelope (2 dígitos)
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d)negativo em vidro: NV-0001-03-00
1.tipo: NV (negativo em vidro)
2. caixa (4 dígitos)
3. envelope (2 dígitos)

e) slides: SL-0001-01-134
1. tipo: SL(slide)
2. pasta [GPI de 0001 a 0999 - GCS de 1000 a 99991
3. cartela (2 dígitos) [01 a 101
4. posição na cartela no formato: linha (A a D) e coluna (1 a 5).

1

1
1
1
1

3.1.2 Vide

a) Correspondência entre os negativos e as fotografias, através da identificação do
número. 1

NC-000 1 -04-E3 (negativo correspondente a uma foto)
FP-0002-01-03 (foto correspondente a um negativo)

b) Identificação do(s) negativo(s) relacionado(s) ao fotograma-chave (GCS), através de
série de números.

NC-0001 -0 1 -A 1 a NC-0001-05-E5 (negativos relacionados ao fotograma-chave)

3.1.3 Data da foto

A mais específica possível, no formato: ddlmni/aaaa.

3.1.4 Fotógrafo

Nome do autor da foto, quando identificado.

Li
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



13

4

E

Manual do Banco de Fotografias

3.2 Dados de armazenamento e estado de conservação

As informações referentes às características físicas do documento, seu estado de
conservação e o local de armazenamento devem ser registradas de acordo com a seguinte legenda:

a) setor: GCS - GPI

b) dimensões: 6x6; 6x9; 7x24; 9x12; 10x15; 12x12; 12x18; 16x20; 16x24;16x32; 18x18;
18x24; 20x25; 20x30; 24x30; 30x40

c) origem: ALEMG - Góes - Estado de Minas - Arquivo Público Mineiro

d) cromia: preto e branco - colorido

e) plano: PG -plano geral
PC -plano de conjunto
PM - plano médio
PA -plano americano
PP -primeiro plano
PD - plano de detalhe

f) nitidez: ótima - boa - regular - péssima

g) conservação: texto livre

3.3 Dados de conteúdo

3.3.1 Pessoas

a) Referenciar o personagem com o nome pelo qual geralmente é conhecido, sem utilizar
títulos ou formas de tratamento como doutor, professor, deputado, governador, senhor, etc.

Eduardo Azeredo
Patrus Ananias
Célio de Castro

E
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b) Para referenciar figuras públicas como deputado, senador, vereador, prefeito,
governador, etc., citar o nome parlamentar/político.

Miguel Martini
Agostinho Patrús
Gil Pereira
Betinho Duarte

e) No caso de apelidos citar, quando possível, o nome verdadeiro seguido do apelido
entre parênteses.

Edson Arantes do Nascimento (Pelé)
Eduardo Gonçalves de Andrade (Tostão)
Olavo Leite Bastos (Cafunga)

d) Tratar as palavras Filho, Júnior, Netto, Neto e Sobrinho, que apareçam após os
sobrenomes portugueses e brasileiros, como parte integrante do sobrenome, sem usar parênteses.

Abílio Machado Sóbrinho
Otto Bittencourt Netto
Raul Lima Neto
Artur Bernardes Filho

e) Para identificar personagens, usar as palavras pai, filho, sobrinho, neto, entre
parênteses, após o sobrenome, quando elas não o integrarem, mas significarem parentesco da
pessoa referenciada.

Afonso Arinos de Melo Franco (sobrinho)
Crispim Jacques Bias Fortes (neto)

No caso de fotos com várias pessoas, a ordem de citação dos nomes deve ser da
esquerda para a direita, separados por vírgulas, e as figuras não-identificadas representadas por
"desconhecido" ou "outro", conforme o caso.

Agostinho Patrús, Gilmar Machado, Miguel Martini
Agostinho Patrús, Gilmar Machado, outros
Agostinho Patrús, desconhecido, Gilmar Machado

11
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3.3.2 Eventos

a) O registro de congressos, conferências, feiras, simpósios, exposições, etc., deve
conter elementos de informação que identifiquem o nome completo do evento e numeração,
quando for o caso.

X Congresso Mineiro de Municípios
IV Encontro Nacional do Cerimonial Público

b) Os eventos que apresentarem conteúdo devem ser citados na seguinte ordem:

1 - Nome do evento + assunto + cargo do convidado

Coletiva para a Imprensa sobre reforma agrária com a presença do Bispo de São
Félix do Araguaia (MT).

Ciclo de Debates sobre a Reforma do Estado, com as presenças do Vice-Governador
do Estado, do Secretário de Estado da Fazenda, do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração e de jornalistas.

2 - Palestra + palestrante + assunto

Palestra do Professor da Universidade de Lecce, da Itália, sobre democracia,
parlamento e opinião pública na sociedade contemporânea.

c) Eventos para tomada de posse devem ser referenciados na seguinte ordem de citação:
posse + cargo.

Posse do Governador do Estado.

Posse do Diretor da Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas
Gerais - ASLEMG.

[
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d) Eventos para recebimento ou entrega de medalhas, troféus, diplomas, etc., deverão
conter o nome completo da concessão honorífica.

Cerimônia de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo.

Cerimônia de entrega da Medalha do Mérito da Policia Civil Delegado Luiz Soares
de Souza Rocha.

Cerimônia de entrega da Medalha Santos Dumont.

e) Os eventos relacionados às Audiências Públicas Regionais devem ser citados com o
nome da macrorregião. O nome do município deve constar no campo "local". Consultar, quando
necessário, a lista oficial das macrorregiões do Estado.

Audiência Pública Regional - Macrorregião Central 1.

Audiência Pública Regional - Macrorregião Norte-Noroeste.

1') Reuniões de Comissões Permanentes e Especiais da ALEMG devem ser citadas com
o nome completo da Comissão (Anexo B), no seguinte formato:

Nome da Comissão + assunto + cargo do convidado:

Reunião da Comissão de Saúde e Ação Social sobre o Cardiominas, com a
presença do Secretário de Estado da Saúde.

Reunião conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor, de Agropecuária e
Política Rural e de Ciência e Tecnologia sobre a importância da pesquisa em
Minas Gerais, com a presença do Presidente da Empresa de Pesquisas
Agropecuárias de Minas Gerais - EPAMIG.

Reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para discutir o projeto de lei
que trata do fundo previdenciário.

1
1
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g) Para citação de reuniões de Comissão Parlamentar de Inquérito e da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco deve-se usar também a sigla.

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI que investiga a existência
de escravidão por dívida de trabalho, de desmatamento e de produção de carvão
vegetal.

Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI sobre a prostituição
infantil no Norte de Minas.

Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco - para discutir
ações para o desenvolvimento da região.

h) No caso de citar órgãos públicos, usar o nome completo da instituição (Mexo C)
seguido de sigla, se houver.

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

i) Quando a instituição ou o partido político for conhecido apenas pela sigla, é dispensável
a utilização de seu nome completo.

Copasa - Cemig - Telemig - PT - PSDB - PMDB

j) As proposições legislativas devem ser referenciadas com o nome por extenso, sem o
número e na seguinte ordem de citação: proposição + assunto.

Reunião da Comissão de Meio Ambiente, em Audiência Pública, com entidades
da sociedade civil, para discutir o projeto de lei que disciplina o exercício da pesca
nos cursos de água do Estado.

[
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Li
Reunião da Comissão de Saúde e Ação Social para discutir o projeto de lei que

	1
institui medidas para garantir o tratamento, reabilitação e inserção social da pessoa
portadora de transtorno mental.	 1

3.3.3 Local
	 1

a) O nome do município deve ser citado após o local da foto, exceto quando se tratar da
sede dos Poderes do Estado. Consultar, quando necessário, a publicação da ALEMG
"Denominações Urbanas de Minas Gerais".

Ouro Minas Hotel - Belo Horizonte
Parque de Exposições da Gameleira - Belo Horizonte
Palácio dos Esportes Homero Santos - Uberlândia
Palácio da Liberdade
Tribunal de Justiça
ALEMG

b) Para as cidades mineiras não é necessário citar o nome do Estado. Para cidades ou
localidades de outros Estados, usar o nome destes por extenso.

Belém - Pará
Guarulhos - São Paulo
Belo Horizonte
Ouro Preto

e) Para as dependências da ALEMG que forem identificadas, colocar o nome completo.
Em caso de não identificação, colocar somente ALEMG.

Plenário - ALEMG
Hall das Bandeiras - ALEMG
Escola do Legislativo - ALEMG

1
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3.3.4 Imagens

Este não é um campo de preenchimento obrigatório. Deve ser usado para a descrição de
fotografias que tragam imagens significativas para a compreensão do contexto da foto.

Populares saúdam a passagem da comitiva presidencial com faixas e papéis picados.
Faixas e cartazes da campanha eleitoral.

3.3.5 Observação

O preenchimento deste campo é opcional, devendo ser preenchido com informações
adicionais sobre o grupo de fotogramas que não tenham sido incluídas em nenhum outro campo.



Fotógrafo:

CONTEÚDO:

( ) Preto e branco
oPA - Plano Americano
()PD - Plano de Detalhe

o )Regular
()ótima

()Manchado
( ) Escrito
( ) Colado
( ) Com fungo

Responsável:

Manual do Banco de Fotografias

4 ANEXOS

4.1 Anexo A - Formulário de Entrada de Dados

FORMULÁRIO DE PREENCHIMENTO DO BANCO
DE FOTOGRAFIAS - BANFOTO

IDENTIFICAÇÃO:
Tipo: ( ) Negativo em celulóide (acetato/nitrato)

QFotografia
()Negativo em vidro
( ) Slide

Número:I 1 1 1 1 1 1 1 1

20
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1
VIDE: Negativo correspondente:

Foto correspondente:
Negativos correlatos:
Data da foto:	 /

Pessoas:

Evento:

Local da foto:

Imagem:

Observações:

SETOR:
ORIGEM:
DIMENSÕES:
CROMIA: ()Colorido
PLANO: ()PG - Plano Geral

( ) PC - Plano de Conjunto
) PM - Plano Médio

NITIDEZ: ()Péssima
( )Boa

CONSERVAÇÃO:
( ) Bom estado
( ) Rasgado

) Ação de inseto
( ) Dobrado, amassado

)Outros:
Atualização:	/	/____

11111111111
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F,	4.2 Anexo B - Comissões Permanentes da ALEMG

Comissão de Administração Pública
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Comissão de Constituição e Justiça

iiComissão de Defesa do Consumidor
Comissão de Direitos Humanos
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

	

1	 Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Comissão de Redação
Comissão de Saúde
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

	

[	Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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4.3 Anexo C - Secretarias Estaduais existentes em agosto de 1997

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais
Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Secretaria de Estado da Cultura
Secretaria de Estado da Educação - SEMG
Secretaria de Estado de Esportes
Secretaria de Estado da Fazenda - SFMG
Secretaria de Estado da Habitação
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo
Secretaria de Estado da Justiça
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria de Estado de Minas e Energia
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - Seplan-MG
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
Secretaria de Estado da Saúde - SSMG
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSPMG
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
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