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Modern Endangered Archives Program (MEAP) 
Diretrizes do Programa 
 
 

O Modern Endangered Archives Program (MEAP) é um programa de bolsas da 
Biblioteca da UCLA financiado pelo Arcadia.  
 
Nosso objetivo é digitalizar e tornar acessíveis materiais de arquivo em risco de 
extinção dos séculos XX e XXI, incluindo objetos impressos, fotográficos, filmes, áudio, 
criações descartáveis e objetos digitais nativos. O MEAP concede fundos a 
organizações, arquivistas, pesquisadores e especialistas em patrimônio cultural para 
documentar e preservar o patrimônio cultural em risco por meio de digitalização.  

 
 
O MEAP está comprometido a fornecer acesso aberto a materiais culturais e históricos de todo 
o mundo como um desafio às narrativas históricas politizadas e nacionalizadas que minimizam 
ou silenciam diversas vozes e perspectivas. Procuramos financiar projetos que ampliem a 
capacidade de preservação digital em todo o mundo, especialmente em áreas com recursos 
limitados para preservação de arquivos. 
 
Essas diretrizes definem o escopo do programa e os requisitos de elegibilidade para o 
programa de bolsas do MEAP. Leia todas as seções antes de enviar uma inscrição ao MEAP. 
Mais detalhes sobre o MEAP, financiamento disponível para bolsas e procedimentos do MEAP 
podem ser encontrados em meap.library.ucla.edu. 
 
 
Envie quaisquer perguntas para meap@library.ucla.edu.  
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1. Financiamento Disponível para Bolsas 

O MEAP aceita inscrições para dois tipos diferentes de bolsas. Os candidatos podem enviar 
apenas uma inscrição por rodada de financiamento. Consulte a seção “Processo de 
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Inscrição” para obter informações detalhadas sobre como se inscrever. 
 

1.1 Bolsas de Planejamento 
Bolsas de planejamento de até US$ 15.000 estão disponíveis para avaliar e pesquisar 
coleções para potencial digitalização e/ou curadoria. As Bolsas de Planejamento podem 
ter duração de até um ano. 
 
1.2 Bolsas de Projeto 
Bolsas de Projeto de até US$ 50.000 estão disponíveis para digitalizar conteúdo de 
arquivo ou para curadoria de materiais já digitais. As Bolsas de Projeto podem ter até 
dois anos de duração. 
 
1.3 Bolsas de Emergência 
O MEAP tem fundos disponíveis para Bolsas de Emergência a serem fornecidos fora 
dos ciclos regulares de financiamento. Os candidatos devem ser convocados a enviar 
uma solicitação de até US$ 10.000 e até 6 meses de trabalho de digitalização. Para 
obter mais informações, envie um e-mail para meap@library.ucla.edu com uma 
descrição da coleção em risco e por que você não pode esperar por um ciclo completo 
de revisão. 

 
1.4 Prazos de Inscrição 

● As inscrições devem ser enviadas dentro dos prazos postados em 
meap.library.ucla.edu. 

● As Inscrições Preliminares geralmente terminam em novembro. 
● As Inscrições Detalhadas geralmente terminam em fevereiro do ano civil 

seguinte (somente Candidatos Convocados) 
 
 
2. Elegibilidade 

Os projetos devem ter um único candidato principal que se responsabilize pelo 
planejamento e execução do projeto. O candidato principal será também responsável pela 
gestão financeira da bolsa. Os projetos podem ter candidatos adicionais que assumem a 
responsabilidade pela execução do projeto ao longo de seu ciclo de vida.  

 
2.1 Elegibilidade do Candidato 
Os Candidatos Individuais devem estar associados a uma instituição e não podem 
solicitar financiamento independente. Os candidatos podem ser: 

● Qualquer membro credenciado do corpo docente de ensino ou de pesquisa de 
uma universidade ou instituição de ensino superior similar. 

● Arquivistas ou bibliotecários com responsabilidades por coleções especiais em 
arquivos, biblioteca nacional ou de pesquisa ou instituição similar. 

● Líderes afiliados de organizações sem fins lucrativos ou organizações 
comunitárias que possuem materiais de patrimônio cultural em risco. 
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2.1.1 Caso o candidato à bolsa não seja afiliado ao repositório que detém/possui 
os materiais, deverá enviar um Formulário de Parceiro de Arquivo com a 
Inscrição Detalhada.  

 
2.2 Elegibilidade Institucional 
As bolsas são administradas por meio de instituições anfitriãs (não indivíduos) que têm 
contrato com a UCLA. As instituições anfitriãs devem ser uma organização comunitária, 
universidade, arquivo, biblioteca, instituição de pesquisa ou cultural.  

 
2.2.1 As inscrições de instituições estatais que solicitem apoio para a 
preservação de patrimônio próprio devem demonstrar alguma contribuição, 
como a disponibilização de tempo de pessoal, treinamento ou espaço de 
trabalho. 
 
2.2.2 Cada projeto deve ter um contato administrativo que tenha autoridade 
financeira e signatária (pode ser o candidato principal ou outro indivíduo da 
instituição financiada).  

 
2.3 Elegibilidade do Projeto 
O MEAP apoia projetos para organizar, coletar, converter e descrever materiais de 
arquivo, ativos digitais existentes ou materiais já digitais. Os materiais devem se 
encaixar no escopo a seguir. 

 
2.3.1 Risco de Extinção — O conteúdo do arquivo deve estar em risco iminente 
devido a condições ambientais, incerteza política, meios inerentemente 
insustentáveis, armazenamento inadequado e/ou mudança comunitária ou 
social. 
 
2.3.2 Idade do Material — Os materiais de arquivo a serem digitalizados ou 
pesquisados devem datar do início do século X até o presente, de preferência 
com a maioria do material com data da década de 1950 ou posterior. 
 
2.3.3 Conteúdo — Os materiais deverão documentar aspectos da história, 
sociedade, cultura e política, de preferência com ênfase em justiça social, 
direitos humanos e comunidades subdocumentadas. 
 
2.3.4 Foco Geográfico — Materiais de regiões fora da América do Norte e 
Europa são preferidos. Incentivamos inscrições da África, Caribe, América 
Central, América Latina, Oriente Médio, Ásia Central, Ásia do Sul e do Sudoeste 
e Oceania Inscrições da América do Norte e da Europa se qualificam somente 
se os recursos forem limitados para preservar o material de arquivo e outras vias 
de financiamento tiverem sido esgotadas. 
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2.3.5 Formato — Os materiais podem assumir distintos formatos, incluindo itens 
impressos, áudio, vídeo, fotografias, criações descartáveis e arquivos digitais 
nativos (incluindo, entre outros, blogues, fotografias digitais, vídeos de celular, 
páginas de sites, imagens 3D, fita magnética e conteúdo de mídias sociais). 
 

2.4 Financiamento Relacionado 
2.4.1 O MEAP e o EAP (Endangered Archives Programme) não financiarão projetos 
sobrepostos no mesmo ano de financiamento, e os candidatos podem se inscrever em 
apenas um programa por rodada de financiamento. Isso inclui:  

● Projetos com o mesmo Candidato Principal ou Cocandidatos 
● Projetos de digitalização de materiais da mesma coleção 
● Projetos da mesma instituição que contariam com a mesma equipe de projeto.  

 
2.4.2 Os candidatos com coleções que incluem material substancial de antes e depois 
de meados do século XX podem se inscrever no EAP e no MEAP para projetos para 
trabalhar na mesma coleção, mas não no mesmo ano de inscrição. Os candidatos 
podem, portanto, optar por criar planos de projetos relacionados para suas inscrições 
em cada programa. O financiamento de um programa deve ter começado antes que 
uma inscrição para o outro programa seja considerada. Candidatos com esses tipos de 
projetos devem entrar em contato com a equipe do EAP ou MEAP para discutir. 
 
2.4.3 Os administradores institucionais que administram fundos ou treinamentos podem 
fazer parte de mais de uma equipe por ano. 

 
 
3. Práticas de Coleções 

 
3.1 País de Origem 
O MEAP apoia o trabalho em locais de arquivo em todo o mundo. As coleções são 
preservadas por meio de digitalização e devem permanecer em seu país de origem. As 
bolsas são oferecidas com a condição de que os materiais originais sejam guardados 
por um parceiro de arquivo local, se possível. 
 
3.2 Guarda de Materiais de Coleção 
O MEAP prevê que a maioria das coleções seja atualmente mantida por instituições 
arquivísticas. Se a coleção for de propriedade privada, o MEAP espera que os materiais 
sejam transferidos para um arquivo local durante ou no final do projeto.  

 
3.2.1 Caso a coleção seja transferida para outra instituição que não aquela em 
que foi encontrada, os arquivos que abrigarão os materiais devem confirmar o 
envolvimento preenchendo o formulário de Parceiro de Arquivo. Essa declaração 
deve abordar o compromisso da nova instituição com os padrões de 
armazenamento, documentação, acesso e preservação em longo prazo. 
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3.2.2 O MEAP reconhece que pode haver casos em que a transferência do 
material não seja viável e que os proprietários privados ou institucionais do 
material de arquivo não estejam dispostos a desistir da posse dos originais. 
Nessas circunstâncias, o MEAP aceitará pedidos de bolsa para digitalizar o 
material de forma a aumentar sua segurança e permitir acesso mais amplo ao 
conteúdo. Arquivos e proprietários relevantes podem ter cópias digitais do 
trabalho resultante mediante solicitação. 

 
3.3 Coleções Nacionais 
O MEAP exige a confirmação de que os departamentos governamentais apropriados 
foram consultados quando os projetos envolvem registros nacionais ou estatais. Nesses 
casos, os órgãos públicos apropriados devem aprovar a digitalização e publicação 
desses materiais antes que a Inscrição Detalhada seja enviada. Isso pode ser indicado 
na seção Direitos do Aplicativo MEAP ou enviando uma carta de apoio assinada com 
um selo ou carimbo do governo.  
 
3.4 Cópias Digitais 
Cópias digitais devem ser depositadas em instituição idônea e estabelecida no país de 
origem. Sempre que possível, as cópias digitais também devem ser disponibilizadas de 
forma aberta. Uma cópia digital deve ser enviada para a Biblioteca da UCLA. [Consulte 
a Seção 9: Marcos do Projeto e Requisitos de Arquivos Digitais para detalhes sobre os 
métodos de entrega.] 

 
 
4. Despesas do Orçamento 

Todos os fundos fornecidos pelo MEAP serão em dólares americanos (US$). Taxas de 
câmbio e inflação devem ser consideradas. 

 
4.1 Despesas Qualificadas 

 
4.1.1 Salários — Devem apoiar diretamente o trabalho de digitalização e 
preservação. Isso inclui as tarefas de busca, identificação e coleta de material, 
imagem e digitalização de material e criação e/ou tradução de metadados. 

● Devem refletir um compromisso com a capacitação local e equidade 
salarial entre todos os membros da equipe.  

● Devem ser estimados de acordo com as tabelas salariais oficiais do país 
onde o trabalho será realizado. Inclua detalhes relevantes do salário na 
justificativa do orçamento. 

● Podem incluir cobertura de ensino (como “Salário de Substituição”) 
quando um investigador principal acadêmico precisa passar tempo 
considerável no campo longe das funções oficiais de ensino e 
contribuições para custos salariais quando um arquivista precisa estar no 
campo por um período prolongado. Os salários de substituição exigirão 
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justificativa adicional: Por que o acadêmico ou arquivista é a melhor 
pessoa para liderar esse trabalho?  

 
4.1.2 Captura Digital de Materiais — Os custos de digitalização de materiais 
originais podem incluir a compra de equipamentos necessários e/ou 
transferência e instalação dos materiais em um arquivo.  

● Para Bolsas de Planejamento, isso também pode incluir o custo de 
organização, produção de um inventário e a composição de instrumentos 
de auxílio. 

● As Bolsas de Projeto devem ter inventários no início do projeto, e os 
orçamentos não devem incluir o custo de produzir um inventário ou 
encontrar ajuda. 

 
4.1.3 Viagens e Ajuda de Custo — Viagens e ajuda de custo para membros da 
equipe ou indivíduos realizando treinamento. As viagens devem ser diretamente 
relevantes para o trabalho de preservação, digitalização, pesquisa ou criação de 
metadados.  

● Os custos de viagem podem incluir tarifa de táxi individual ou despesas 
de carro como precaução contra a Covid-19 em locais onde o transporte 
público não é seguro. 

 
4.1.4 Treinamento — O MEAP visa melhorar as habilidades profissionais da 
equipe local para aumentar a capacidade local de preservar e gerenciar as 
coleções em longo prazo. Os candidatos são incentivados a incorporar 
treinamento e desenvolvimento profissional em sua proposta de bolsa. O 
treinamento pode se concentrar em áreas como gestão de arquivos de coleções, 
treinamento técnico em técnicas de digitalização ou criação de metadados. 

● O treinamento pode ser realizado virtual ou pessoalmente. Em ambos os 
casos, os treinadores devem ser remunerados. 

 
4.1.5 Outros Custos — Outros custos que apoiam diretamente a preservação e 
divulgação do projeto podem ser incluídos na seção “outros custos” da inscrição. 
Exemplos desses custos incluem: 

● Medidas básicas de preservação do material original, como caixas de 
armazenamento sem ácido. 

● Eventos de engajamento da comunidade destinados a incentivar a 
conscientização da comunidade sobre o projeto e a participação na 
documentação das coleções. Os eventos podem permitir que os 
membros da comunidade contribuam para a criação de metadados ou 
discutam o acesso aberto e as permissões necessárias. 

● O custo de desenvolvimento de um site do projeto para hospedar a 
coleção digital. Os custos do site devem representar apenas uma 
pequena porcentagem do valor total da bolsa e não devem se estender 
além da duração da bolsa. 
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● Divulgar os resultados do projeto, como palestras em conferências ou 
exibições públicas/educativas, especialmente quando visam informar a 
população local. 

 
4.2 Despesas não Qualificadas 

 
4.2.1 Custos gerais institucionais e custos indiretos. 
 
4.2.2 Projetos de capital para construção e reforma. 
 
4.2.3 Construção civil e obras de qualquer natureza. 
 
4.2.4 Custos administrativos, incluindo, entre outros, despesas gerais de arquivo 
ou custos de funcionamento, administração financeira para gestão de bolsas, ar-
condicionado ou aquecimento. 
 
4.2.5 Conservação física de materiais originais. Embora alguns projetos possam 
exigir intervenção de conservação ao longo do processo de digitalização, o 
MEAP não financia projetos de conservação (ou seja, projetos com objetivo 
principal e priorização da conservação física em vez da digitalização). 

● Alguns materiais de conservação podem ser despesas de orçamento 
aceitáveis conforme necessário para preparar materiais para 
digitalização. Inclua detalhes na seção de justificativa do orçamento da 
inscrição detalhada. 

 
4.2.6 Ampla catalogação ou transcrição destinada à realização de pesquisas. 
 
4.2.7 Equipamento operacional destinado à gestão de arquivos. 
 
4.2.8 Gravação de novas histórias orais ou equipamento de gravação de áudio. 
 
4.2.9 Aquisição de materiais de arquivo. O MEAP não fornece dinheiro para a 
compra de materiais de arquivo.  

● Algum tipo de pagamento de recompensa referencial aos proprietários do 
material pode ser possível em casos excepcionais. Se você estiver 
incluindo esses pagamentos em sua inscrição, deverá explicar o motivo e 
justificar o valor. 

 
 
5. Direitos 

 
5.1 Os materiais digitalizados com financiamento do MEAP devem ser disponibilizados 
on-line. O programa não oferece bolsas se restrições não razoáveis forem impostas 
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sobre o uso ou acesso ao material devido a direitos autorais ou restrições de 
privacidade. 

 
5.2 Os candidatos devem estar confiantes de que os proprietários do material 
colaborarão no projeto. As inscrições serão avaliadas levando em conta se os materiais 
se qualificam ou não para publicação aberta. Sempre que possível, o compromisso com 
a publicação de acesso aberto deve ser incluído na inscrição mediante o envio do 
Formulário de Autorização de Bolsa. 
 
5.3 A Biblioteca da UCLA pode fornecer orientação para avaliar o status dos direitos se 
um projeto for selecionado para financiamento, mas os candidatos devem fornecer 
informações detalhadas sobre as autorizações durante a fase de inscrição.  

 
5.4 Os candidatos que não tiverem certeza sobre direitos autorais e/ou permissões de 
privacidade devem solicitar uma Bolsa de Planejamento. O MEAP financiará bolsas de 
planejamento que dediquem tempo à avaliação de direitos autorais, obtenção da 
documentação necessária e permissões de outros parceiros. 

 
5.5 A Biblioteca da UCLA fornecerá acesso on-line a todo o material digitalizado com 
fundos do MEAP. O MEAP exige que as equipes do projeto incluam declarações de 
direitos em nível de item como parte de quaisquer metadados finais. Os detentores de 
direitos autorais também podem optar por licenciar objetos por meio do Creative 
Commons usando uma licença CC-BY-NC. 
 
5.6 A Biblioteca da UCLA pode usar arquivos digitais e materiais de inscrição para fins 
promocionais. 

 
5.7 Os candidatos devem estar cientes das questões éticas e de privacidade. Quando 
as coleções contêm informações confidenciais, como imagens de morte e violência ou 
informações pessoais, a equipe do projeto é responsável por garantir as autorizações 
necessárias para publicação. Em particular, as equipes de projeto devem desenvolver 
um plano para identificar e anonimizar qualquer informação potencialmente 
criminalizadora. Alternativamente, as equipes do projeto devem desenvolver um plano 
para garantir autorizações comunitárias ou individuais conforme necessário. 
 
5.8 Os candidatos devem considerar modelos de propriedade compartilhada e 
consentimento contínuo se estiverem trabalhando com materiais locais ou comunitários. 

 
 
6. Processo de Inscrição  
 

6.1 Todas as inscrições devem ser enviadas por meio do sistema on-line de inscrições 
do MEAP, disponível em meap.smapply.io. Se você não puder acessar o sistema on-
line ou não puder enviar on-line, envie um e-mail para meap@library.ucla.edu. 
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6.2 O processo de inscrição é executado em duas etapas: Os candidatos enviam uma 
Inscrição Preliminar, e os candidatos selecionados serão convidados a enviar uma 
inscrição detalhada. As inscrições devem ser enviadas dentro do prazo postado em 
meap.library.ucla.edu.  

 
6.3 Todas as inscrições devem ser redigidas em inglês, e os orçamentos devem ser 
fornecidos em dólares americanos (US$). 

 
6.4 Os candidatos só podem apresentar uma inscrição em cada rodada de 
financiamento. 

 
6.5 Os candidatos devem consultar os Recursos do Projeto MEAP para obter 
recomendações sobre hardware, software, práticas recomendadas de digitalização, 
fluxos de trabalho de pesquisa e inventário, entre outros.  

 
 
7. Critérios de Avaliação 

As inscrições serão avaliadas por um painel internacional de acadêmicos usando os 
critérios a seguir. 
 

7.1 Urgência do projeto, refletida pela vulnerabilidade dos materiais, devido a condições 
ambientais, incerteza política, meios inerentemente insustentáveis, armazenamento 
inadequado e/ou mudança comunitária e social. 
 
7.2 Significado acadêmico e singularidade dos materiais propostos para digitalização 
 
7.3 Viabilidade de publicação on-line com base em declarações de direitos assinadas, 
análise de direitos éticos e compromisso articulado com a política de Acesso Aberto do 
programa.  
 
7.4 Viabilidade do projeto conforme cronograma e recursos solicitados, incluindo espaço 
físico e pessoal para realizar as atividades propostas 
 
7.5 Conhecimento e experiência dos candidatos e da equipe do projeto 
 
7.6 Compromisso e planejamento dentro do projeto proposto para criar metadados em 
inglês e no idioma da cultura em que os materiais foram criados 

 
 
8. Procedimentos de Projetos com Bolsa 

 
8.1 Responsabilidades da Instituição Anfitriã 



 
 

11 

 
8.1.1 A instituição anfitriã será responsável por administrar os fundos da bolsa e 
garantir o cumprimento dos termos e condições da bolsa.  
 
8.1.2 Qualquer subdestinatário não sediado nos EUA deverá concordar em usar 
os fundos fornecidos em conformidade com a Lei de Práticas de Corrupção no 
Exterior dos EUA e todas as leis regulamentos, normas e ordens executivas dos 
EUA relativas ao controle de ativos e combate ao financiamento do terrorismo.   
 
8.1.3 Qualquer subdestinatário não localizado nos EUA será responsável por 
determinar se seu desempenho está sujeito e em conformidade com as leis e 
regulamentos de Controle de Exportação dos EUA. 

 
8.2 Cronograma de Pagamento 

 
8.2.1 Bolsas de Planejamento e Projeto — O valor total dos recursos será 
desembolsado em uma série de parcelas ao longo do projeto: 

● Para bolsas de 13 a 24 meses, 40% dos fundos serão desembolsados no 
mês 0 (antes da data de início do projeto), 20% no mês 6, 20% no mês 
12, 20% três meses após o término do projeto ou até o relatório final ser 
apresentado. 

● Para bolsas de 7 a 12 meses: 65% dos fundos serão desembolsados no 
mês 0, 25% no mês 6, 10% três meses após o término do projeto, 
mediante aprovação do relatório final. 

● Para bolsas de menor duração: 80% dos recursos serão desembolsados 
no mês 0, 20% três meses após o término do projeto, mediante 
aprovação do relatório final. 

 
8.2.2 Bolsas de Emergência — Bolsas de Emergência de 6 meses ou menos 
serão 100% financiadas em um pagamento. 
 
8.2.3 Pagamento Final — O pagamento final de todas as doações é feito 
somente após os resultados e o relatório final do projeto terem sido 
apresentados e aprovados pelo Conselho do MEAP.  

 
 

8.3 Comunicação 
O MEAP exige atualizações periódicas de todas as equipes do projeto por meio de 
relatórios de progresso regulares (consulte Relatórios). Também agradecemos a 
comunicação contínua por e-mail.  

 
8.3.1 Envie todas as mensagens para meap@library.ucla.edu e inclua o número 
do seu projeto na linha de assunto (por exemplo, MEAP-4-0077). 
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8.3.2  Alterações ao Projeto 
● Envie um e-mail para a equipe MEAP (meap@library.ucla.edu) para 

solicitar alterações no escopo do seu projeto ou orçamento. 
● Alterações orçamentárias que proponham a transferência de fundos de 

uma categoria de orçamento para outra (por exemplo, de salários para 
equipamentos ou de viagens para salários) devem ser aprovadas pela 
equipe do MEAP. 

 
8.3.3 Expectativas 

● O MEAP reserva-se o direito de cancelar qualquer bolsa se não 
recebermos uma resposta da equipe do projeto no prazo de 60 dias após 
qualquer solicitação de informação.  

● O MEAP reserva-se o direito de cancelar qualquer oferta de bolsa se a 
documentação administrativa não for assinada e preenchida dentro de 
um ano a partir da data da oferta. 

 
8.4 Relatórios 
Os projetos do MEAP serão revisados regularmente por meio da apresentação de 
relatórios de progresso a cada seis meses ou em alinhamento com os marcos do 
projeto. Os cronogramas de relatórios serão documentados em sua Declaração de 
Trabalho e podem ser discutidos com a equipe do MEAP. 
 

8.4.1 Caso o cronograma do seu projeto mude (devido ao Coronavírus ou outros 
problemas potenciais), o MEAP reserva-se o direito de solicitar relatórios 
conforme necessário. 
 
8.4.2 Todos os Relatórios de Progresso devem ser baseados neste modelo de 
Relatório de Progresso. Os relatórios devem ser preenchidos fazendo uma cópia 
no Google Docs ou baixando para o Word. 
 
8.4.3 Os relatórios devem incluir (1) Uma atualização narrativa do projeto (em 
inglês); (2) Uma atualização sobre as entregas do projeto com base no fluxo de 
trabalho estimado; (3) Um relatório financeiro que documente os gastos em 
relação ao seu orçamento; (4) Um relatório contábil que rastreie todos os fundos 
recebidos e gastos; e (5) Cópias de recibos para todas as compras acima de 
US$ 500. 
 
8.4.4 O Relatório de Progresso é uma oportunidade para propor um cronograma 
revisado ou um plano de trabalho atualizado se seu projeto estiver atrasado ou 
se você precisar alterar o escopo de seu trabalho. 
 
8.4.5 Cada desembolso de financiamento depende de um Relatório de 
Progresso preenchido a ser aprovado pelo MEAP. 
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8.4.6 Quando as entregas do projeto forem concluídas, as equipes do projeto 
deverão apresentar um Relatório Final. Os desembolsos do pagamento final só 
serão feitos depois que todas as entregas forem feitas e o Relatório Final for 
revisado e aprovado pelo Conselho de Revisão do MEAP. 
 
8.4.7 Todos os relatórios devem ser enviados por e-mail para 
meap@library.ucla.edu. Inclua o número do seu projeto na linha de assunto do 
e-mail e o nome do arquivo do relatório. 

 
 
 
9. Marcos do Projeto e Requisitos de Arquivos Digitais 
 

9.1 O PI do projeto (e a equipe, quando relevante) terá uma conversa inicial com o 
MEAP para discutir o início do trabalho do projeto dentro de um mês após o 
recebimento dos fundos do MEAP. As conversas iniciais estabelecerão estruturas de 
nomeação de arquivos, padrões de metadados e expectativas de arquivos digitais. 
 
9.2 Esperamos receber arquivos de amostra e metadados de amostra nos primeiros 
dois meses do lançamento do projeto.  
 
9.3 No caso de Bolsas de Projeto, é necessário enviar metadados em nível de item, de 
acordo com o Modelo de Metadados da Biblioteca Digital da UCLA. 

 
9.4 Esperamos receber arquivos digitais e metadados relacionados em lotes ao longo 
do ciclo de vida do projeto, provavelmente em ciclos alinhados com o relatório de 
progresso de seis meses. O ciclo pode ser ajustado em conversa com a equipe do 
MEAP. 
 
9.5 O conteúdo deve ser enviado à equipe do MEAP por meio de pastas on-line seguras 
usando um Google Shared Drive designado. Os discos rígidos entregues à Biblioteca da 
UCLA por correio ou correio registrado devem ser apenas para backup. O método de 
entrega deve ser discutido com a equipe do MEAP. As taxas de mensageiro ou correio 
podem ser incluídas nos orçamentos do projeto. 
 
9.6 Todos os arquivos e entregas do projeto devem ser enviados no máximo três meses 
após o período da bolsa. 
 
9.7 A Biblioteca da UCLA será responsável por armazenar os arquivos de preservação 
digital perpetuamente. Os detalhes de todas as coleções e cópias derivadas serão 
publicados no site de publicação do MEAP, hospedado pela Biblioteca da UCLA. 
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10. Reconhecimento Público 
 

10.1 Solicitamos o reconhecimento do Modern Endangered Archives Program, da 
Biblioteca da UCLA e do Arcadia Fund em todas as publicações, apresentações de 
conferências e declarações públicas, incluindo todas as publicações on-line, blogs e 
outras mídias sociais e postagens de mídias on-line, publicações e publicidade usando 
a seguinte declaração de reconhecimento:  
 

“[Este projeto] é apoiado pelo Modern Endangered Archives Program da 
Biblioteca da UCLA com financiamento do Arcadia, um fundo de caridade de 
Lisbet Rausing e Peter Baldwin.” 

 
10.2 O MEAP incentiva todos os bolsistas a divulgarem seu trabalho nas mídias sociais. 
Marque o MEAP no Twitter @ModArchivesUCLA. 
 
10.3 Envie todos os comunicados de imprensa à equipe do MEAP para revisão antes da 
publicação. 

 
 
11. Fale Conosco 
 

Todas as consultas sobre os procedimentos de inscrição ou qualquer outro aspecto do 
MEAP devem ser enviadas por e-mail para meap@library.ucla.edu. 


