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APRESENTAÇÃO DO ACERVO

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) por meio do Instituto de Planejamento

de Fortaleza ( PLANFOR), vem avançando em suas políticas para a gestão e difusão

do conhecimento sobre e para a Cidade. Sob a coordenação do IPLANFOR, criou a

Acervo Digital de Fortaleza, que está disponível em formato digital, e tem por objetivo

reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e

intelectual sobre a Cidade de Fortaleza, contribuindo para difusão da informação.

 O Acervo foi criado em 2015, e até o ano de 2018 conta com 16.788

documentos catalogados disponíveis para pesquisa, distribuídos entre 8 categorias, 70

fontes e 53 temáticas. O Acervo está em constante atualização, visando contribuir com

a disseminação de informação.
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OBJETIVO DO MANUAL

Este manual tem por objetivo informar aos usuários sobre a documentação

existente e auxiliar nas pesquisas.

Os conteúdos disponíveis no site do Acervo Digital de Fortaleza são,

reproduções digitais, provenientes de estudos e pesquisas das pastas municipais da

Prefeitura de Fortaleza, bem como estudos e pesquisas de Universidades e diversos

órgãos que produzem dados e pesquisas relativos a cidade de fortaleza nos aspectos

econômicos, sociais, histórico.... além de obras em domínio público.

A reutilização não comercial dos conteúdos é livre e gratuita devendo ser

mencionada como fonte de referência o Acervo Digital de Fortaleza e a instituição

detentora do documento original.
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ACERVO DIGITAL DE FORTALEZA

Página inicial

Na página inicial tem a possibilidade de realizar busca por palavras-chave.

Encontram-se disponíveis oito categorias para pesquisa.

São elas: Cartografias, iconografias, planos diretores, projetos, estudos e pesquisas,

leis e normas, planos setoriais e hemeroteca.

Clicando no ícone da categoria já abre uma página com os documentos disponíveis

para pesquisa existentes naquela categoria.

Na página também está disponível os 10 documentos mais baixados, clicando no

documento já possibilita baixar.



Rua São José, 01 • Centro • CEP 60.060-170 Fortaleza, Ceará, Brasil
Fax: 85 3105-1314
Telefones: 85 3105-1352 / 3105-1354 / 3105-1355 / 3105-1356 / 3105-1357

Os Temas

São 53 temas no qual os documentos se encontram catalogados. O tema também é uma

possibilidade de busca. Pelo tema é possível encontrar vários documentos que abordam e

estão catalogados na mesma temática.

TEMAS: acessibilidade, ações preventivas, aerofotogrametria, arquitetura e paisagismo

moderno, atendimento ao cidadão, cadastro urbano, centro da cidade, cidadania, comércio,

comportamento humano, demografia, desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano,

drenagem urbana, ensino e educação, esgotamento sanitário, espaços urbanos, governança

de dados, governança urbana, história e cultura, imóveis públicos, indicadores sociais,

legislação municipal, legislação urbanística, medicina e saúde, meio ambiente, mercado de

trabalho, mercado imobiliário, movimentos sociais, patrimônio histórico, planejamento

aeroportuário, planejamento regional, planejamento urbano, políticas públicas, prevenção

primária, qualidade de vida, recursos naturais, relações de gênero, religião, requalificação

urbana, resíduos sólidos,  saneamento básico,  segurança pública, serviço público, setores

censitário, sistema viário, socioeconomia, tecnologia da informação e comunicação,

telecomunicações, trabalho informal, transporte e trânsito, turismo e violência.
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Tipos de busca

O Acervo possibilita dois tipos de busca a simples e a avançada.

Na busca simples é feita a pesquisa por palavras-chave. O usuário faz a pesquisa por

palavras que remetem ao documento. Essa busca não é precisa pois ele revoca todos os

documentos que possuem aquela palavra que foi escrita.

Na busca avançada – é realizado a busca por combinação dos dados, quanto mais

combinado for a busca, mais preciso será a revocação dos documentos.
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Serviço de atendimento:

O Acervo disponibiliza um email para contato. Por ele pode ser solicitado uma pesquisa e

informações, sobre os documentos que estão no Acervo.




