COMUNICAÇÃO DO SEMINÁRIO
S_S01_20

Data

27 de novembro de 2020

Seminário

OS VOCABULÁRIOS CONTROLADOS NA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DA INFORMAÇÃO E O SEU PAPEL NA ACESSIBILIDADE DIGITAL

Orador(a)

Filipa Medeiros, Natália Jorge, Juliana Rodrigues Alves, Susana
Medina e Marlene Rocha

Seminário promovido no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho da BAD de
Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM)

Horário
Nº horas
Objetivos

10h às 13h e 14h às 17h
6
Gerais:
No final do seminário, os formandos serão capazes de
compreender
os
fundamentos
teóricos
subjacentes
aos
vocabulários controlados, bem como aplicar esses instrumentos à
gestão da informação em instituições de memória (museus,
bibliotecas e arquivos).
Específicos:
Este seminário tem por objetivos:

Público alvo

Participação em linha
Nº máximo de
formandos(as)presenciais
Recursos e equipamento
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•

Compreender os fundamentos
vocabulários controlados;

teóricos

relativos

aos

•

Distinguir os diferentes tipos de vocabulários controlados
existentes;

•

Reconhecer a importância dos vocabulários controlados no
acesso digital à informação;

•

Assimilar as etapas de construção de uma lista de termos
controlados e saber aplicá-la.

Profissionais de museus, bibliotecas e arquivos e demais interessados
no papel dos vocabulários controlados na organização e gestão
da informação e na acessibilidade digital.
Este seminário realiza-se na plataforma ZOOM.
Conforme capacidade da plataforma
Para frequentar este seminário, é necessário ter acesso a um
computador com ligação à Internet, um sistema de som e uma
Webcam. Como alternativa ao computador, poderá se utilizar uma
Tablet ou telemóvel.

Preço de associado

15 €

Preço de não associado

30 €

Inscrições e Pagamento

As inscrições devem ser remetidas até dia 19 de novembro de 2020
ao Centro de Formação da BAD através do formulário em linha
em
https://www.bad.pt/form/index.php?option=com_rsform&formId=2
4
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 19 de novembro de
2020, utilizando os dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

COMUNICAÇÃO DO SEMINÁRIO

PARTE 1 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1. Organização e representação da informação: conceitos básicos
2. Vocabulários controlados: o que são e para que servem?
3. Normas para a criação de vocabulários controlados: breve panorâmica
4. Tipos de vocabulários controlados
5. Vocabulários controlados: contexto nacional de utilização
6. Guia de apoio criado pelo GT-SIM: breve apresentação

PARTE 2 - APLICAÇÃO PRÁTICA
1. Apresentação de projetos nacionais e internacionais de referência
2. O acesso digital ao património cultural e o uso de vocabulários controlados
3. Orientações para a construção de vocabulários controlados
4. Exercícios práticos através de toolkit de construção de lista de termos controlados
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