WEBINARS BAD 2017
TÍTULO DO WEBINAR

23 coisas: Bibliotecas para a Gestão
dos Dados de Investigação
DATA E HORA

02 de maio de 2017, das 21h30 às 22h30

Webinar promovido no âmbito das atividades do
Grupo de Trabalho da BAD de Bibliotecas do Ensino Superior

RESUMO
O grupo de trabalho da Research Data Aliance (RDA) sobre Bibliotecas e Dados de Investigação apresentou
no Congresso da IFLA em 2015 a iniciativa “23 Things: Libraries for Research Data”. Esta iniciativa consiste
na divulgação de um guia com “23 coisas sobre Bibliotecas e Dados Científicos”, onde se apresenta uma
visão geral de recursos úteis e ferramentas online livres que podem servir para integrar a gestão de dados
investigação no trabalho prático dos profissionais das bibliotecas. Este guia, divulgado pelo grupo da RDA
em vários eventos ao longo do ano de 2016, tem como objetivo apoiar os bibliotecários a envolverem-se
na gestão de dados de investigação e encontra-se já traduzido em sete línguas. Este webinar, alinhado
com as recomendações do GT-BES para as Bibliotecas de Ensino Superior de Portugal, visa detalhar os 23
recursos que se apresentam organizados em oito categorias: 1) Recursos de aprendizagem, 2) Dados de
referência e disseminação, 3) Planos de Gestão de Dados, 4) Literacia de Dados, 5) Metadados, 6) Citação
de Dados, 7) Licenças e Privacidade, 8) Preservação Digital, 9) Repositórios de Dados.

ORADOR
Pedro Príncipe, Serviços de Documentação da Universidade do Minho.

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR?
Conhecer e detalhar os 23 recursos e ferramentas sobre o trabalho a desenvolver pelas bibliotecas no
domínio da gestão de dados de investigação sugeridos pelo grupo de interesse da Research Data Aliance
para as Bibliotecas e Dados de Investigação.
Aprofundar as implicações para os profissionais das Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior e
Investigação que resultam da conceção e oferta de serviços de apoio à gestão de dados.

A QUEM SE DESTINA ESTE WEBINAR?
Profissionais das Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior e Investigação.
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