
RESUMO 

 

          O projeto ACERVO MANOELITO DE ORNELLAS NO ESPAÇO VIRTUAL: 
Migração de Dados Catalogados para o Aleph. 3ª etapa visa continuidade ao processo de 
catalogação dos materiais do acervo para promover o estudo, pesquisa e divulgação da obra e 
dos documentos do escritor em âmbito nacional e internacional, a partir da migração dos 
dados anteriormente catalogados – mais de 6.000 itens – com utilização do software Winisis, 
de alcance mais limitado, para o banco de dados organizado pelo Aleph, programa utilizado 
no DELFOS e na Biblioteca Central da PUCRS; visa também concluir o trabalho de 
catalogação informatizada de documentos do espólio desse autor, recém-doados. Acrescente-
se que tais materiais – um total de 1.267 – contêm documentos e peças igualmente valiosos 
relativos a diversas áreas da cultura, os quais são testemunhas de acontecimentos pessoais, 
sociais e culturais que configuram o século XX. 

          Para atender os objetivos propostos, a atividade no decorrer do projeto constitui na 
adequação de informação de um sistema (Winisis) para o outro (Aleph), na inclusão de novos 
dados de catalogação; na exclusão de dados considerados desnecessários e na abertura de 
novos registros, considerando o material disponível nos cadernos compostos de jornais e 
revistas organizados por assunto e data pelo próprio Manoelito de Ornellas. Destaca-se que a 
publicação desses dados é fundamental para compreender e estudar a obra de Manoelito bem 
como o contexto sociocultural que envolve tais publicações. 

Palavras-chave: literatura sul-rio-grandense; acervos literários; catálogos inforrmatizados. 
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