REFERENCIAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

Data
Ação de formação
Área temática
Cód. Ref.
Formador(a)
Nota Biográfica

12 de abril de 2019
INTRODUÇÃO À PRESERVAÇÃO DIGITAL
Tecnologias de Informação
DC02_19
João Pinto
Licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do
Trabalho, pelo ISLA Gaia. É Membro participativo no Grupo de
Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) da APBAD –
Associação Português de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas, formador e adepto do associativismo.
Foi parte integrante do núcleo de plataformas abertas nos STIC-UA
exercendo funções de Administrador de plataformas, como as de suporte ao Sistema
Integrado de Gestão de Bibliotecas – Koha, ao Sistema integrado de Gestão
museológica – Collective Access, ao ensino à distância – Moodle, ao repositório
institucional e BAES – Dspace e ao repositório de revistas científicas PROA – OJS, entre
outros. Projetos/ investigação: Implementação e desenvolvimento das plataformas em
open source de suporte ao arquivo definitivo e preservação digital – ATOM e
Archivematica.

Local

Horário
Nº horas
Objetivos

Arquivo Distrital de Aveiro
Sala de formação
Rua Dr. Alberto Souto, Bonsucesso – Aradas
3810-417 AVEIRO
09h30 às 13h e das 14h às 17h30
7 horas

Gerais: No final da ação os formandos serão capazes de identificar e
entender as necessidades associadas há Preservação Digital

Específicos: Esta ação tem por objetivo
•
•
•

Entender a importância da Preservação Digital;
Identificar os processos de Preservação Digital;
Identificar software / plataformas para a implementação da
Preservação Digital.

Público alvo

Profissionais da Gestão da Informação

Pré-requisitos

Conhecimentos gerais de informática.

Recursos didáticos
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Apresentação em PowerPoint, manual.

Metodologias

Metodologia de Formação: Será utilizado o método expositivo, com suporte em
PowerPoint, e fomentada a interação com os participantes.

Metodologia e Critérios de Avaliação: As metodologias utilizadas para aferir e

consolidar conhecimentos passam pela:
•
Avaliação Diagnóstica:
Esta avaliação assume a forma de questões orais colocadas aos formandos
no início da sessão para conhecer e identificar os níveis de conhecimentos
prévios dos formandos. Esta avaliação não é tida em conta para os
resultados finais do formando.
•
Avaliação Formativa:
A Avaliação Formativa processa-se ao longo das sessões.
Os critérios de avaliação são:
 A assiduidade, a pontualidade, a motivação, o espírito crítico, a
iniciativa, o nível de participação, o relacionamento interpessoal e
o domínio dos assuntos.
A classificação final é expressa de acordo com a seguinte escala: Com
aproveitamento (igual ou superior a 10 valores); Sem aproveitamento (inferior a 10
valores).
A avaliação final “Sem aproveitamento” não dá direito à emissão de Certificado de
Formação Profissional. O mesmo acontece se o formando não tiver uma taxa de
assiduidade mínima de 90%.

Nº máximo de formandos(as)
Preço de associado
Inscrições

18

Nº mínimo de formandos(as)

10

56€

Preço de não associado

91€

Devem ser remetidas através do preenchimento do formulário de inscrição em linha,
até 5 dias antes do início da ação de formação, ou seja até dia 4 de abril de 2019
O cancelamento da inscrição, nos 5 dias úteis anteriores ao início da ação de
formação, obriga ao pagamento de 50% do valor total da mesma
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 4 de abril de 2019, utilizando os dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

1. NORMAS (1h)
2. PROCESSOS (1h)
3. LEGISLAÇÃO (1h)
4. TEORIAS (1h)
5. PLATAFORMAS (1h30)
6. APLICAÇÕES (1h30)

COM O APOIO DE:

Praça Dr. Nuno Pinheiro Torres, 10 A 1500-246
LISBOA – PORTUGAL
Tel: 21 816 19 80
formacao@bad.pt  www.bad.pt
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