
 

1 
 

 

Um Programa Global para a Preservação 
do Patrimônio Cultural Moderno 
 
 

O Modern Endangered Archives Program (MEAP) é um programa de bolsas da 
Biblioteca da UCLA. Financiamos projetos que documentam, digitalizam e tornam 
acessíveis materiais de arquivo em risco de extinção dos séculos XX e XXI, incluindo 
objetos impressos, fotográficos, vídeos, áudio, criações descartáveis e objetos digitais 
nativos.  

 
 
APRESENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES (2022-23) 
 
O MEAP convida inscrições para seu quinto grupo de projetos concebidos para preservar, 
documentar e digitalizar coleções em risco por condições ambientais, incerteza política, meios 
inerentemente insustentáveis, armazenamento inapropriado, ou mudanças comunitárias e 
sociais. Financiamento está agora disponível para Bolsas de Planejamento ou coleções de 
arquivos de inventário, e para Bolsas de Projeto para digitalizar e publicar coleções existentes.  
 

As inscrições serão abertas em 12 de setembro de 2022 
Prazo de entrega de inscrições preliminares: 14 de novembro de 2022 
Prazo de entrega de inscrições detalhadas (para candidatos convocados): 13 de 
fevereiro de 2022 

 
Todas as inscrições devem ser enviadas por meio do sistema de inscrições on-line do MEAP 
disponível em meap.smapply.io. Todas as inscrições devem ser enviadas em inglês. 
 
 
BOLSAS DISPONÍVEIS 
 
O MEAP oferece duas bolsas durante esta rodada de financiamento: 
 

BOLSAS DE PLANEJAMENTO de até US$ 15.000 para até um ano de trabalho.  
As Bolsas de Planejamento podem ser usadas para avaliar ou pesquisar coleções 
para digitalização e/ou curadoria. Projetos bem-sucedidos criam relatórios de pesquisa 
ou inventários em nível de item que documentam coleções e as preparam para 
digitalização. 
 
BOLSAS DE PROJETO de até US$ 50.000 para até dois anos de trabalho.  
As Bolsas de Projeto podem ser usadas para digitalizar conteúdo de arquivo ou 
curadoria de ativos já digitais. Os projetos financiados por bolsas devem estar prontos 
para iniciar a digitalização assim que o financiamento estiver disponível e abordar todo 
o ciclo de vida da digitalização, incluindo imagens, descrição de conteúdo (criação de 
metadados) e entrega de ativos digitais.  
 

Todos os objetos digitais criados por meio de projetos do MEAP serão publicados on-line pela 
Biblioteca da UCLA. As equipes de projeto são responsáveis por garantir as permissões 
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necessárias para publicação de acesso aberto durante o processo de inscrição. Projetos de 
Bolsas de Planejamento podem ser construídos a tempo de explorar questões relacionadas a 
direitos. 
 
 
ELEGIBILIDADE PARA O PROJETO 
 
O MEAP apoiará projetos de organização, coleta, conversão e descrição de material de arquivo 
ou de ativos digitais existentes. Os materiais devem se enquadrar no seguinte âmbito. 
 

● IDADE DO MATERIAL — A partir do início do século XX até o presente, de preferência 
com a maioria do material com data da década de 1950 ou posterior. 

● CONTEÚDO — Os materiais deverão documentar aspetos da história, sociedade, 
cultura e política, de preferência com ênfase em justiça social, direitos humanos e 
comunidades subdocumentadas. 

● FOCO GEOGRÁFICO — Materiais de regiões fora da América do Norte e da Europa 
são preferidos. Incentivamos inscrições da África, do Caribe e da América Latina, do 
Oriente Médio, da Ásia Central, Ásia do Sul e do Sudoeste e Oceania.  

● FORMATO — Os materiais podem assumir distintos formatos, incluindo itens 
impressos, áudio, vídeo, fotografias, criações descartáveis e arquivos digitais nativos 
(incluindo, sem limitações, blogues, vídeos de celular, páginas de sites, imagens 3D, fita 
magnética e conteúdo de mídias sociais). 

 
 
Detalhes e recursos adicionais para os candidatos estão disponíveis em 
meap.library.ucla.edu.  
 
 


