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Ana Cecília Rocha Veiga

● Arquiteta e Doutora em Arte e Tecnologia da Imagem
● Professora do Curso de Museologia UFMG
● Disciplinas: Web design para Museus, Informática e Museus Digitais
● Pesquisas e  projetos não monetizados
● Apaixonada por WordPress



WordPress e Cultura CMS
Tendências em museus virtuais, coleções on-line e sites institucionais.

guggenheim.org



Guggenheim 
Bilbao 

2.3 bilhões de euros 
em 12 anos só com 

Bilbao

(aprox. 10 bilhões de 
reais)

NY, Veneza, Abu Dhabi



Por que o WordPress é o melhor CMS para 
desenvolver o seu museu virtual?

● Gratuito e código aberto
● Amplamente utilizado        

(31% da Internet)
● Comunidade incrível!
● Core software simples, com 

potencial para o infinito

● Interface intuitiva e editor de 
conteúdo amigável

● Web semântica e taxonomia 
(SEO e inventários)

● Ferramenta de gestão e 
testes de usabilidade 



Novo Portal Museus MG
Superintendência de Museus e Artes Visuais do Estado de MG



● Portal Didático Webmuseu.org (em construção)
● E-books, coleções on-line e cartilhas gratuitas sobre museus e web
● Primeira coleção on-line: Museu virtual de museus (banco de imagens 

gratuito da minha tese – mais de 100 museus de 8 países)
● Quais soluções estão disponíveis para coleções on-line em WordPress?
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Tema + Plugin
Permite a gestão e a 
publicação de coleções 
digitais com a mesma 
facilidade de se publicar 
posts em blogs, 
oferecendo todos os 
requisitos de uma 
plataforma profissional 
para repositórios. 

tainacan.org
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O WooCommerce consiste em 
um plugin gratuito que permite 
o desenvolvimento de 
comércios virtuais. É utilizado 
por quase 30% de todas as lojas 
da Internet, superando as 
demais plataformas de               
e-commerce disponíveis na 
atualidade. Possui mais de 50 
milhões de downloads.



woocommerce.com
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Exemplos de extensões do WooCommerce

● Catálogo on-line
● Customização de campos, 

interface de entrada de 
dados, aparência do site

● Exportar coleção em e-book
● Logar com redes sociais
● Curadoria da sua própria 

exposição virtual a partir do 
acervo on-line

● Montar um roteiro de 
visitação e agendar a visita 
com o educativo do museu

● Estatísticas da coleção on-
line: obras mais clicadas, etc.

● Ranqueamento das obras 
pelo usuário, comentários, 
selfies e “obras derivadas”

● E muito mais!



vangoyourself.com



Um Plugin de 
museus para 
o Woo! Quem 

faz?





Obrigada!
@webmuseu

anacecilia@ufmg.br

+55 (31) 99301-0097 
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