REFERENCIAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO
Data
Ação de formação
Área temática
Cód. Ref.
Formador(a)
Nota Biográfica

Local
Horário
Nº horas
Objetivos

25 a 27 de outubro de 2017
CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL
Organização e Recuperação da Informação
S15
Ana Maria Calado Inácio
Bibliotecária desde 1997 em diferentes unidades de informação
como centros de documentação e bibliotecas universitárias,
onde desenvolveu vários projectos de implementação e
desenvolvimento, leccionou na Pós-Graduação em Ciências
Documentais da Universidade Autónoma durante 10 anos.
Simultaneamente, ministrou formação a técnicos de biblioteca
e professores bibliotecários. Para além de formação na área da
História, completou mais recentemente uma Pós-Graduação
em Gestão de Sistemas de e-learning. De momento desenvolve
actividade na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na
Universidade Nova de Lisboa.

Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D em Lisboa
10h às 13h e das 14h às 17h
18 horas
Gerais - No final da ação os formandos serão capazes de:
•
•
•
•
•

Enquadrar a Classificação Decimal Universal (CDU) nos sistemas de
organização do conhecimento;
Compreender a evolução histórica da CDU, bem como o seu
contexto de criação e atualização;
Conhecer os objetivos, a estrutura e os níveis da CDU;
Adequar o nível de classificação à unidade de informação;
Representar conteúdos de informação utilizando a CDU.

Específicos - Esta ação tem por objetivo:
•
Fornecer uma perspectiva breve do que é um sistema de
classificação/categorial;
•
Enquadrar a classificação nos procedimentos de análise de
conteúdo;
•
Dar a conhecer a teoria subjacente à CDU;
•
Permitir a sistematização da evolução histórica da CDU;
•
Possibilitar a apreensão da organização, de forma aprofundada, da
Classificação Decimal Universal (CDU);
•
Realizar a aplicação da CDU a uma seleção de documentos;
•
Sensibilizar os formandos para a necessidade de uma leitura crítica
dos sistemas de classificação.

Público alvo
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Técnicos a exercer funções em serviços de informação com necessidade de
aquisição de competências específicas no âmbito da Classificação Decimal
Universal.

Pré-requisitos

Recursos didáticos
Metodologias

Desempenhar funções num serviço de informação que utilize, ou pretenda
utilizar, a Classificação Decimal Universal como sistema de classificação.
Apresentações PowerPoint, manual CDU, exercícios práticos.
Metodologia de Formação: A metodologia utilizada nesta ação é essencialmente

ativa e participativa (Exposição de temas, construção de mapas conceptuais,
problematização e discussão, trabalho em grupo, exercícios práticos).

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 e Pagamento

15

Nº mínimo de formandos(as)

10

144€

Preço de não associado

234€

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 17
de outubro de 2017
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 17 de outubro de 2017, utilizando
os
dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

1. APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO DE FORMAÇÃO (1h)
1.1. Apresentação do formador e dos formandos
1.2. Realização de diagnóstico breve de necessidades de
formação do grupo de formandos
1.3. Apresentação dos conteúdos programáticos e da
metodologia ativa da ação de formação
1.4. Outras questões de carácter administrativo
2. REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO (2h30)
2.1. Da análise de informação à análise de conteúdo: breve
panorâmica da “cadeia documental”
2.2. Modos de análise de conteúdo e respectiva representação
2.3. Indexação alfabética e indexação sistemática
3. CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO (3h30)
3.1. Das teorias gerais da classificação à classificação
bibliográfica
3.2. Definição em contexto
3.3. Objetivos
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3.4. Funções
3.5. Princípios
3.6. Tipos
4. A CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (3h30)
4.1. Teoria e evolução histórica
4.2. Edições
4.3. Características
4.4. Funções
4.5. Níveis
4.6. Estrutura
4.6.1.Tabelas principais
4.6.2.Tabelas auxiliares
4.6.3.Relações e símbolos
4.7. A construção da notação
4.8. O preenchimento do campo Unimarc 675
5. REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM
OS INTERESSES DOS FORMANDOS (6h30)
6. REFLEXÃO SOBRE O PAPEL ATUAL DA CDU: QUE PRESENTE? QUE
FUTURO? (1h)
6.1. Sistemas de classificação e públicos
6.2. Sistemas de classificação e novos ambientes de
aprendizagem, informação, comunicação e conhecimento

Rua Morais Soares, 43 C – 1º D 1900-341 LISBOA – PORTUGAL
Tel: 21 816 19 80 * 91 054 3015 * 91 054 3016
formacao@bad.pt  www.bad.pt
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