Dicas de Navegação
Navegação pelo menu superior da página
Use o menu no canto esquerdo da página. Você pode navegar pelos seguintes conteúdos:
• Descrição arquivística: descrição do fundo arquivístico.
• Registro de autoridade: pessoas e instituições produtoras do acervo e pessoas ou entidades
autoras de documentos. Os registros de autoridade podem ser pesquisados usando-se a caixa
de pesquisa localizada acima da lista de nomes. A cada nome corresponde um registro de
autoridade que pode conter informações sobre a entidade.
• Instituição arquivística: descrição da instituição custodiadora do fundo arquivístico.
• Função: funções associadas à produção e manutenção dos documentos arquivísticos. (Esta
opção não está disponível no momento).
• Assuntos: termos usados no campo indexação das descrições. Cada assunto está associado a
uma lista de descrições que podem ser visualizadas clicando-se sobre o termo.
• Lugares: nomes de locais usados no campo indexação das descrições. Cada lugar está
associado a uma lista de descrições que podem ser visualizadas clicando-se sobre o termo.
(Esta opção não está disponível no momento).
• Objetos digitais: miniaturas das imagens registradas na base. Cada miniatura está associada
a uma descrição arquivística que pode ser visualizada clicando-se sobre a imagem. (Esta
opção não está disponível no momento).
Observação: Recomendamos que você navegue abrindo novas janelas/abas no seu navegador. Isso
facilita o retorno à página de resultados.
Navegação pelo menu lateral direito da página
Ao abrir um registro, ao lado direito da página é disponibilizado:
• Pessoas e organizações relacionadas: Exibe um link para a descrição do registro de
autoridade do produtor do conjunto documental.
Ao lado esquerdo da página é disponibilizado:
• Entidade Custodiadora: Exibe uma imagem da ALMG com um link para a descrição da
instituição arquivística custodiadora do conjunto documental.
• Acervo: Exibe a hierarquia (estrutura/sistema de arranjo) segundo a qual os conjuntos
documentais foram organizados e descritos. A navegação entre os níveis hierárquicos pode
ser feita clicando nas setas e a visualização dos registros clicando nos seus respectivos
nomes.
• Pesquisa rápida: Exibe um campo para pesquisa livre
Navegação pelos links disponíveis nos registros descritivos
No campo "Sistema de Arranjo" são disponibilizados links para os níveis de descrição
imediatamente subordinados ao registro que está sendo visualizado.
Nos registros descritivos também são disponibilizados links para unidades de descrição
relacionadas (nesta base de dados e em outras bases de dados) e para imagens em pdf de
documentos relacionados que integram outras bases de dados da ALMG.

