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Decisão de apresentação de
pronúncia - Novo ciclo de estudos
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao novo ciclo de estudos Gestão e Curadoria de Informação
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências Sociais E Humanas (UNL)
Instituto Superior De Estatística E Gestão De Informação
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Agradece-se a consulta do documento PDF anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia ao Relatório Preliminar da Comissão de Avaliação Externa no âmbito do processo
de acreditação do M estrado em Gestão e Curadoria de Informação pela A3ES

Response t o Ext ernal Review Team (CAE) preliminary report on t he M ast er course on
Informat ion M anagement and Curat ion

A FCSH-UNL e a NOVA IM S acusam a receção do Relat ório preliminar da CAE relat ivo ao
M est rado em Gest ão e Curadoria de Informação [NCE/ 15/ 00039], congrat ulando-se com a
recomendação de acredit ação do ciclo de est udos. Cont udo, verificamos a necessidade de
expressar os nossos coment ários sobre as crít icas e sugest ões de melhoria apresent adas em
alguns pont os do relat ório.
The FCSH/ NOVA and NOVA IM S acknow ledge t he CAE’s preliminary report on t he M ast er
course on Informat ion M anagement and Curat ion under assessment , part icularly w elcoming
t he accredit at ion recommendat ion of t he st udy cycle. How ever, w e w ould like t o express our
comment s on t he crit icism and improvement suggest ions in some point s of t he report .

2.2.2. A designação do CE está de acordo com as práticas internacionais. Contudo, a estrutura
curricular e o plano de estudos evidenciam pouco a componente de curadoria da informação,
tal como deve ser entendida, não havendo, portanto, uma correspondência rigorosa entre a
designação e os conteúdos do CE.
Adequação dos nomes de algumas UC ao seu conteúdo ( "Curadoria da Informação" trata de
Organização do Conhecimento, pelo que o título e desadequado e a bibliografia também as
referências bibliográficas em muitas UC estão incompletas (só com autor e título), o que é
inaceitável num curso desta área
Tendo por base as recomendações finais, foi realizado o ajust ament o necessário nos
cont eúdos das unidades curriculares: “ Curadoria de Informação: aquisição e organização” e de
“ Curadoria de Informação: preservação e recuperação” , bem como a revisão das UC com
falhas na apresent ação das referências bibliográficas, que se encont ram em anexo: M et adados
para objet os digit ais; M arket ing e comunicação da informação; Informação e Sociedade.
Based on t he final recommendat ions, it w as made t he necessary adjust ment in t he syllabus of
t he follow ing curricular unit s: “ Informat ion Curat ion: Preservat ion and informat ion ret rieval”
and “ Informat ion Curat ion: Acquisit ion and organizat ion” . And also on t he bibliography of t he
follow ing curricular unit s at t ached in t his document : “ M et adat a for digit al object s” ;
“ M arket ing and Informat ion's Communicat ion” ; “ Informat ion and Societ y” .

3.3.3. O CE tem como área científica predominante "Gestão da Informação e Ciência da
Informação". Contudo, é indicada como área secundária Ciência da Informação e no plano de
estudos há UC afetas a Gestão da Informação (GI) e a Ciência da Informação (CI). Há aqui uma
contradição epistemológica evidente, que deve ser corrigida.

Os conteúdos programáticos e as cargas letivas das UC estão ajustados aos objetivos de
aprendizagem, mas a estrutura do plano de estudos apresenta incoerências no enquadramento
das UC nas áreas científicas (por ex:"Auditoria de Informação" e "Avaliação de desempenho e
sustentabilidade de Serviços de Informação" deviam ser de GI e não de CI). No 2º sem. há 3 UC
obrigatórias e 13 optativas; como o CE admite 35 estudantes, é impensável que todas as UC
possam funcionar. Assim, deveria estar previsto que, anualmente, o Conselho Científico indique
as UC que irão funcionar.
As inst it uições concordam com a sugest ão e assumem como área cient ífica predominant e a
Gest ão de Informação e corrigem as áreas cient íficas de ambas as unidades curriculares no
plano de est udos aqui apresent ado.
Tal como é prát ica em ambas as inst it uições, os alunos t erão conheciment o das unidades
curriculares disponíveis em cada ano let ivo, at ravés dos horários e Guia Informat ivo, após a
devida aprovação por part e dos Conselhos Cient íficos sobre a dist ribuição de serviço docent e.
The inst it ut ions agree w it h t he suggest ion and assume Informat ion M anagement as t he
predominant scient ific area and propose t he redesign of t he st udy plan as present ed above.
As pract ice in bot h inst it ut ions, st udent s w ill have know ledge of t he courses available in each
academic year t hrough t he schedules and Courses Cat alogue available online, aft er due
approval by t he Scient ific Councils on t he t eaching service allocat ion.

Unidades curriculares

Área Científica

Tipo

Semestre

CI

S

CI

Tempo de trabalho (horas)

Créditos

Total

Contacto

1

168

S: 48; OT: 16

6

S

1

168

S: 48; OT: 16

6

GI

S

1

168

S: 48; OT: 16

6

CCS

S

1

168

S: 48; OT: 16

6

Informação e sociedade

GI

S

1

168

S: 48; OT: 16

6

Gest ão e comport ament o organizacional

G

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

CI/ GI

S

3

280

S: 48; OT: 16

10

Análise de dados

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Gest ão de projet os

G

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Direit o e Ét ica da Informação

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Est udos M ét ricos da Informação Cient ífica

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Empreendedorismo cult ural

G

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Audit orias da informação

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Comércio elet rónico

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Polít icas públicas e governança da informação

G

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Obrigatórias

Fundament os da Ciência da Informação
Curadoria da informação: aquisição e
organização
Gest ão dos sist emas de informação
M arket ing e comunicação da informação

Curadoria da informação: preservação e
recuperação da informação
Análise de Social M edia
Seminário de Invest igação e M ét odos em
Ciências da Informação e Gest ão da Informação
Opções Condicionadas a)

Avaliação de desempenho e sust ent abilidade dos
serviços de informação

Avaliação da informação

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

M et adados para objet os digit ais

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Int rodução aos Linked Dat a

CI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

M arket ing Digit al

GI

S

2

168

S: 48; OT: 16

6

Dissert ação

CI/ GI

A

3-4

1400

OT: 32

50

Trabalho de Projet o

CI/ GI

A

3-4

1400

OT: 32

50

Est ágio com Relat ório

CI/ GI

A

3-4

1400

E: 800; OT: 32

50

Opções Condicionadas b)

a)

O aluno escolhe 2 unidades curriculares dest e conjunt o (em cada edição do curso serão oferecidas 6 opções, 3 a cargo de cada uma das
inst it uições).
b) Para a realização da component e não let iva conducent e ao grau de mest re, o aluno deve opt ar por uma dest as modalidades.
Notas:
(1) Designação
(2) Sigla const ant e do pont o 9
(3) A - Anual, S - semest ral, T - t rimest ral
(4) Número t ot al de horas de t rabalho do est udant e
(5) T: Ensino t eórico; TP: Ensino t eórico-prát ico; PL: Ensino prát ico e laborat orial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; OT: Orient ação t ut orial; E: Est ágio; O: Out ra
(6) Número de crédit os ECTS at ribuídos à unidade curricular
(7) Assinalar sempre que a unidade curricular for opt at iva

4.4. Apesar de o corpo docente cumprir os requisitos legais, no que respeita à qualificação
(grau de doutor), existem fragilidades na área da Ciência da Informação. Só há 1 docente a
tempo integral nesta área, não há nenhum centro de investigação em CI e a produção científica
dos docentes é também pouco significativa (alguns não têm nenhuma publicação em revista
indexada).
12.3. Num período de 3 anos:
Reforço do corpo docente, a tempo integral, na área da Ciência da Informação
Aumento da produção científica na área da Ciência da Informação

A UNL pret ende abrir um concurso para professor auxiliar na área de Ciência da Informação,
com efeit os ainda durant e o ano de 2016. Prosseguirá ainda esforços, dent ro das suas
possibilidades e dos const rangiment os orçament ais que possam vir a o ocorrer, no sent ido de
conferir mais solidez ao corpo docent e que sust ent a as áreas de ensino e de invest igação nest e
domínio.
A propost a aqui apresent ada assent a numa visão inovadora e int erdisciplinar ent re a área de
Gest ão de Informação e de Ciência da Informação prevendo-se result ados de produção
cient ífica e de impact o na sociedade at ravés da qualificação de recursos humanos com uma
visão diferenciada na área de at uação da gest ão e curadoria de informação.
Já no guião, na análise SWOT, reconhecíamos como um dos pont os fracos que a invest igação
cient ífica é ainda emergent e e insuficient e. Todavia, o caminho apont ado é opt ar pela
int erdisciplinaridade do corpo docent e dest e M est rado que const it uirá uma garant ia da
capacidade de invest igação cient ífica a desenvolver.
The UNL plans t o open a call for assist ant professor in t he area of Informat ion Science, w it h
effect already during t he year 2016. It w ill cont inue furt her effort s, w it hin it s capabilit ies and
budget ary const raint s t hat may come t o occur, in order t o give more st rengt h t o facult y t hat
support s t he areas of t eaching and research in t his field.
The proposal submit t ed is based on an innovat ive and int erdisciplinary approach bet w een t he
fields of Informat ion M anagement and Informat ion Science foreseeing scient ific product ion
result s and impact on societ y t hrough t he qualificat ion of human resources t o operat e high
performance t asks relat ed t o management and curat orship of informat ion.
As ment ioned in t he SWOT analysis, t he inst it ut ions recognized as one of t he w eaknesses t hat
scient ific research in t he Informat ion Science field is st ill emergent and insufficient . How ever,
w e decide t o focus in t he int erdisciplinary facult y as a guarant ee of t he development of
scient ific research and product ion.

12.3 Integração de todos docentes em centros de investigação das áreas científicas do CE
Embora efet ivament e não exist a na FCSH uma unidade de invest igação com uma boa
classificação no últ imo exercício de avaliação da FCT no domínio da Ciência da Informação, os

docent es envolvidos nest e ciclo de est udos est ão int egrados em linhas de invest igação onde
desenvolvem a sua pesquisa específica nest e domínio cient ífico. Por out ro lado, t al não obst a a
que fut urament e se reequacione a afiliação dos docent es/ invest igadores em função de uma
nova realidade que se venha a desenhar no panorama nacional da invest igação.
Alt hough effect ively does not exist in FCSH a research cent er w it h a good evaluat ion by t he FCT
in t he field of Informat ion Science, t he t eachers involved in t his st udy programme are
int egrat ed int o research groups w here t hey develop specific research in t heir doct orat e’s
degree research field. On t he ot her hand, t his does not exclude fut ure affiliat ion of t eachers
/ researchers according t o a new realit y t hat could be draw n on t he nat ional research
framew ork.

11.5. Apesar de ser apresentada uma lista de entidades que colaboram com a FCSH, não há
evidência de que tenham sido estabelecidos protocolos para acolhimento de estágios com
essas entidades. É referida a existência de "serviços especializados de acompanhamento" da
integração dos estudantes no mercado de trabalho, mas não há evidência do tipo de serviços
referidos.
As normas orientadoras apresentadas são relativas aos mestrados em ensino, que implicam a
existência de orientadores cooperantes e supervisores, no quadro da legislação vigente. Tais
normas não podem ser transpostas literalmente para este tipo de estágios, devendo ser
elaborado um regulamento específico onde fiquem definidas as regras do funcionamento dos
estágios, em articulação com as instituições de acolhimento dos estudantes.
Assim que o processo de acredit ação est iver concluído, a FCSH/ NOVA e a NOVA IM S avançarão
imediat ament e com a formalização dos prot ocolos de est ágio com as ent idades mencionadas,
aludindo especificament e ao âmbit o de at uação dest e M est rado.
As normas submet idas na plat aforma referem-se a normas gerais de at ribuição da seleção e
avaliação de orient adores em mest rados cient íficos (onde se enquadra a present e propost a) e
profissionalizant es (mencionando, quando aplicável, a especificidade dos mest rados em
ensino).
Once t he accredit at ion process is complet ed, t he FCSH / NOVA and NOVA IM S w ill immediat ely
formalize t raining prot ocols w it h t he ment ioned ent it ies, alluding specifically t o t his M ast er
programme scope.
The guidelines uploaded in t he plat form refer t o general rules for select ion and evaluat ion of
host supervisors in all scient ific mast ers (as t he present proposal) and professional mast ers
(ment ioning, w here applicable, t he specificit y of mast er's degrees in educat ion).

Unidade curricular: M etadados para objetos digitais / M etadata for digital objects

Docent e responsável (preencher o nome complet o) e respect ivas horas de cont act o na
unidade curricular / Responsible academic st aff member and lect uring load in t he curricular
unit (fill in t he fullname): Paulo Jorge Leit ão (64 hrs)
Objet ivos de aprendizagem (conheciment os, apt idões e compet ências a desenvolver pelos
est udant es):



Reconhecer a import ância da met ainformação na produção, organização,
recuperação e preservação de objet os digit ais.




Caract erizar o universo das linguagens de met ainformação, seus objet ivos e t ipos .
Ser capaz de usar normas, conceber orient ações e de aplicar t écnicas e out ros
inst rument os inerent es à gest ão de met ainformação.



Compreender a import ância da met ainformação para a int eroperabilidade ent re
sist emas de informação

Learning out comes of t he curricular unit :






Recognize t he import ance of met adat a in product ion, organizat ion, ret rieval and
preservat ion of digit al object s.
To charact erize t he universe of met adat a languages, it s object ives and t ypes.
Be able t o use st andards, design guidelines and apply t echniques and ot her
inst rument s relat ed t o t he met adat a management .
Underst and t he import ance of met adat a for int eroperabilit y bet w een informat ion
syst ems

Cont eúdos programát icos:
1.

A met ainformação e a sua relevância no universo da informação digit al: produt ores,
cont ext os, usos

2.

O universo das linguagens de met ainformação: origem, t ipos e objet ivos.

3.

M et adados descrit ivos: Dublin Core, M ODS (M et adat a Object Descript ion Schema),
EAD (Encoded Archival Descript ion), VRA Core, Schemas.

4.

M et adados t écnicos e est rut urais. M et adados para preservação.

5.

Seleção e gest ão de linguagens de met ainformação. Perfis aplicacionais

6.

M et ainformação e int eroperabilidade ent re sist emas de informação. A abordagem
OAI-PM H.

7.

RDF (Resource Descript ion Framew ork).

8.

Folksonomias

9.

M et adados e Web semânt ica.

Syllabus:
1.

M et adat a and it s relevance in t he digit al informat ion universe: producers, cont ext s,
uses

2.

The universe of met adat a languages: origin, t ypes and goals.

3.

Descript ive M et adat a: Dublin Core, M ODS (M et adat a Object Descript ion Schema), EAD
(Encoded Archival Descript ion), VRA Core, Schemas.

4.

Technical and st ruct ural met adat a. Preservat ion met adat a.

5.

Select ion and met adat a languages management . Applicat ional profiles

6.

M et adat a and int eroperabilit y bet w een informat ion syst ems. The OAI-PM H approach.

7.

RDF (Resource Descript ion Framew ork).

8.

Folksonomies

9.

M et adat a and Semant ic Web.

Demonst ração da coerência dos cont eúdos programát icos com os objet ivos da unidade
curricular.
A unidade curricular t em como base o conheciment o aprofundado da met ainformação na
produção, organização, recuperação e preservação de objet os digit ais, procurando-se que os
alunos, at ravés de inst rument os e t écnicas adequadas, est ejam em condições int ervir no ciclo
da informação referidas, aspet os que percorrem t odo o programa propost o.
Demonst rat ion of t he syllabus coherence w it h t he curricular unit 's object ives.
The course is based on know ledge of t he met adat a in product ion, organizat ion, ret rieval and
preservat ion of digit al object s, seeking t o st udent s t hrough appropriat e t ools and t echniques,
be in a posit ion t o int ervene in t he cycle of such informat ion, aspect s w hich run t hroughout
t he proposed program.

M et odologias de ensino (avaliação incluída):
O seminário será desenvolvido por meio de aulas presenciais e por t rabalho aut ónomo dos
alunos. As aulas presenciais t erão um caráct er t eórico-prát ico, sendo const it uídas por
moment os de exposição t eórica dos t emas, exercícios prát icos, apresent ações orais e debat es
part icipados pelos alunos. Os alunos devem ler o mat erial que é sugerido ant es de cada aula. O
t rabalho aut ónomo dos alunos deve complement ar e aprofundar os conheciment os
t ransmit idos em sala, promovendo uma aprendizagem aut ónoma por part e dos alunos.
Podem ainda ser realizados exercícios de simulação em aula ou em cont ext o organizacional. A
avaliação será feit a de acordo com a seguint e ponderação: Trabalho de grupo (apresent ação
escrit a )(45%), Trabalho de grupo (apresent ação oral (15%),Coment ário de t ext os individual
(30%), Part icipação (10%)

Teaching met hodologies (including evaluat ion):
The seminar w ill be developed t hrough classroom lessons and independent st udent w ork.
The classes w ill have a t heoret ical and pract ical nat ure, being const it ut ed by moment s of
t heoret ical exposit ion of t opics, pract ical exercises, oral present at ions and discussions w it h t he

st udent s part icipat ion. The st udent s should read t he mat erial t hat is suggest ed before each
class.
The independent st udent w ork should complement and deepen t he know ledge t ransmit t ed in
t he classroom, promot ing independent learning. The evaluat ion w ill be based on t he follow ing
w eight ing:
-Group w ork (w rit t en present at ion) - 45%
-Working Group (oral present at ion) - 15%
-Comment t ext (individual) - 30%
-Part icipat ion (individual) -10%

Demonst ração da coerência das met odologias de ensino com os objet ivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A int eração t eoria-prát ica durant e o processo de aprendizagem é fundament al para at ingir os
objet ivos associados ao programa da disciplina. São realizados t rabalhos individuais e de grupo
que pret endem capacit ar os alunos para a boa ut ilização de modelos t eóricos, met odologias,
normas, inst rument os e boas prát icas de preservação e recuperação da informação.
Demonst rat ion of t he coherence bet w een t he t eaching met hodologies and t he learning
out comes.
The t heory-pract ice int eract ion during t he learning process is essent ial t o achieve t he goals
associat ed t o t he syllabus. Individual and group w orks enable st udent s t o t he proper use of
t heoret ical models, met hodologies, st andards, t ools and best pract ices for preservat ion and
ret rieval of informat ion.

Bibliografia de consult a/ exist ência obrigat ória:
BACA, M urt ha (2008) - Int roduct ion t o M et adat a, 2ª ed. Los Angeles: Get t y Publicat ions
LEI ZENG, M arcia; QIN, Jan (2008) – M et adat a. London: Facet Publishing.
M ALTA, M ariana Curado; BAPTISTA, Ana Alice (2013) - M e4DCAP V0.1: a M et hod for t he
Development of Dublin Core Applicat ion Profiles. Disponível em
ht t p:/ / w w w .bt h.se/ fou/ forskinfo.nsf/ 0/ a0c0a1e6201379f4c1257bfd0043b178/ $file/ M ining%2
0t he%20Digit al%20Informat ion%20Net w orks.pdf#page=45
Closs, S. et al. (Ed.) (2014) M et adat a and semant ic research 8t h Research Conference, M TSR
2014, Karlsruhe, Germany, November 27-29, 2014. Proceedings. New York: Springer
M ILER, St ephen J. (2011) – M et adat a for digit al collect ions. London: Facet Publishing.
PARK, Jung-ran, ed. (2012) - M et adat a Best Pract ices and Guidelines. NY: Rout ledge
PETERS, Isabella (2009) - Folksonomies: indexing and ret rieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyt er
VAN HOOLAND, Set h; VERBORGH, Ruben (2014) – Linked dat a for libraries, archives and
museums. London: Facet Publishing.

Unidade curricular: Curadoria da informação: preservação e recuperação / Informat ion

Curat ion: Preservat ion and informat ion ret rieval
Docent e responsável (preencher o nome complet o) e respect ivas horas de cont act o na
unidade curricular / Responsible academic st aff member and lect uring load in t he curricular
unit (fill in t he fullname): Paulo Jorge Oliveira Leit ão/ 58 horas
Out ros docent es e respect ivas horas de cont act o na unidade curricular: / Ot her academic st aff
and cont act hours in t he curricular unit
colaboração em algumas sessões do especialist a Pedro M anuel Pereira Pent eado (6 horas):
M est re em Ciência da Informação (Universidade de Alcalá, 2010), especialist a em Ciências
Document ais. Assist ent e convidado M CID/ UNL-FCSH. Diret or de Serviços na DGLAB./ M ast er in
Informat ion Science (Universit y of Alcalá, 2010), a specialist in Informat ion Science. Invit ed
Professor in t he M ast er programme of Informat ion and Document at ion Sciences at UNL-FCSH.
Direct or of Services in DGLAB.
Objet ivos de aprendizagem (conheciment os, apt idões e compet ências a desenvolver pelos
est udant es):
1.

Compreender os princípios t eóricos e met odológicos para a preservação e
recuperação da informação no âmbit o do ciclo da curadoria da informação.

2.

Ser capaz de ut ilizar e conceber normas e orient ações e de aplicar t écnicas e out ros
inst rument os inerent es ao armazenament o e recuperação para acesso, uso
cont inuado, reut ilização e t ransformação da informação e da met ainformação.

3.

Ser capaz de efet uar o planeament o e implement ação dos processos de preservação e
recuperação da informação, independent ement e da nat ureza da informação, et apa do
ciclo de vida, modo de produção ou suport e/ meio t ecnológico.

Learning out comes of t he curricular unit : (1000 charact ers)
1.

Underst and t he t heoret ical and met hodological principles for informat ion preservat ion
and ret rieval under informat ion curat ion cycle.

2.

Be able t o use and develop st andards and guidelines and t o apply t echniques and
ot her inst rument s in t he fields of st orage, preservat ion t o cont inued use, reuse and
t ransformat ion of informat ion and met adat a.

3.

Be able t o carry out t he planning and implement at ion of t he preservat ion and
informat ion ret rieval processes, regardless of t he nat ure of t he informat ion, lifecycle
st age, mode of product ion or t echnological support .

Cont eúdos programát icos:
1.

Polít icas e responsabilidades de preservação e recuperação da informação no âmbit o
do ciclo da curadoria da informação. Plano est rat égico de armazenament o e
preservação. Cust os e modelos de negócio.

2.

Armazenament o e preservação de document os em suport e analógico.

3.

Projet os de t ransferência de suport e.

4.

Preservação digit al. At ribut os de sist emas de armazenament o e preservação.
Requisit os de met ainformação para a preservação. Est rat égias de preservação digit al.
O modelo OAIS. Gest ão e cert ificação de reposit órios digit ais.

5.

Recuperação da informação e dos document os. M odelos e formas de recuperação de
informação, de document os e da sua met ainformação. Recuperação da Informação na
Web. Avaliação de sist emas de recuperação da informação. Sist emas de Gest ão
bibliográfica. Sist emas de gest ão arquivíst ica. Sist emas de Gest ão document al e de
gest ão de cont eúdos. Arquivos e Bibliot ecas Digit ais.

6.

Acesso, uso, reut ilização e t ransformação da informação. Web semânt ica.

Syllabus:
1.

1. Preservat ion and informat ion ret rieval policies and responsibilit ies under
informat ion curat ion cycle. St orage and preservat ion st rat egic plan. Cost s and business
models.

2.

St orage and preservat ion of analog document s.

3.

Digit alizat ion and informat ion medium t ransfer. Descript ive requirement s associat ed

4.

Digit al preservat ion. At t ribut es of st orage and preservat ion syst ems. M et adat a

w it h t he management of archival informat ion of permanent conservat ion.
requirement s for preservat ion. Digit al preservat ion st rat egies. The OAIS model.
M anagement and cert ificat ion of digit al reposit ories.
5.

Ret rieval of informat ion and document s. M odels and forms of informat ion and
document s ret rieval and t heir met adat a. Informat ion ret rieval on t he Web.
Informat ion ret rieval syst ems evaluat ion. Bibliographic management syst ems. Archival
management syst ems. Document management syst ems and cont ent management .
Digit al Archives / Libraries.

6.

Access, use, reuse and informat ion t ransformat ion. Semant ic Web.

Demonst ração da coerência dos cont eúdos programát icos com os objet ivos da unidade
curricular.
A unidade curricular t em como base um modelo t eórico ut ilizado t ambém em “ Curadoria da
informação: aquisição e organização” que é usado recorrent ement e para sediment ar a
perspet iva do aluno no que se refere à preservação e recuperação da informação.
Serão fornecidas informações das principais normas nest e domínio, com dest aque para as da
Int ernat ional Organizat ion for St andardizat ion e dos organismos de referência no domínio da
Informação e Document ação, procurando-se capacit ar os alunos para a sua boa aplicação.
De acordo com esse modelo e quadro normat ivo, procura-se que os alunos efet uem o
planeament o e implement ação dos processos de preservação e recuperação da informação,
t endo em cont a t odos os suport es/ meios t ecnológicos em que pode est ar regist ada, aspet os
que percorrem t odo o programa (t ópicos 1 a 5).

Demonst rat ion of t he syllabus coherence w it h t he curricular unit 's object ives.
The syllabus is based on a t heoret ical model also used in " Curat ion of informat ion acquisit ion
and organizat ion" t hat is used repeat edly t o consolidat e t he perspect ive of t he st udent in
relat ion t o t he preservat ion and ret rieval of informat ion.
Informat ion of t he main st andards in t his area w ill be provided, especially for t he Int ernat ional
Organizat ion for St andardizat ion and reference bodies in t he field of Informat ion and
Document at ion, seeking t o empow er st udent s for t heir proper implement at ion.
According t o t his model and regulat ory framew ork, t he aim is t hat st udent s develop planning
and implement at ion of procedures for t he preservat ion and ret rieval of informat ion, t aking
int o account all media / t echnological means t hat can be recorded, aspect s t hat run
t hroughout t he program (t opics 1-5).

M et odologias de ensino (avaliação incluída):
O seminário será desenvolvido por meio de aulas presenciais e por t rabalho aut ónomo dos
alunos.
As aulas presenciais t erão um caráct er t eórico-prát ico, sendo const it uídas por moment os de
exposição t eórica dos t emas, exercícios prát icos, apresent ações orais e debat es part icipados
pelos alunos. Os alunos devem ler o mat erial que é sugerido ant es de cada aula.
O t rabalho aut ónomo dos alunos deve complement ar e aprofundar os conheciment os
t ransmit idos em sala, promovendo uma aprendizagem aut ónoma por part e dos alunos. A
avaliação será feit a com base na seguint e ponderação:
-Trabalho de grupo (apresent ação escrit a) – 45%
-Trabalho de grupo (apresent ação oral) – 15%
-Coment ário de t ext os (individual) – 30%
-Part icipação (individual) -10%.

Teaching met hodologies (including evaluat ion):
The seminar w ill be developed t hrough classroom sessions and st udent s aut onomous w ork.
The classroom sessions w ill have a t heoret ical-pract ical charact er, being const it ut ed by
moment s of t heoret ical exposit ion of t he t hemes, pract ical exercises, oral present at ions and
debat es w it h t he st udent s. St udent s must read t he mat erial suggest ed prior t o each class.
The st udent s aut onomous w ork should complement and deepen t he know ledge t ransmit t ed in
t he class. The evaluat ion w ill be made on t he basis of t he follow ing w eight ing schema:
-Group Work (w rit t en present at ion)-45%
-Group Work (oral present at ion)-15%
-Text comment s (individual)-30%
-Part icipat ion (individual) -10%

Demonst ração da coerência das met odologias de ensino com os objet ivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A int eração t eoria-prát ica durant e o processo de aprendizagem é fundament al para at ingir os
objet ivos associados ao programa da disciplina. São realizados t rabalhos individuais e de grupo
que pret endem capacit ar os alunos para a boa ut ilização de modelos t eóricos, met odologias,
normas, inst rument os e boas prát icas de preservação e recuperação da informação.
Demonst rat ion of t he coherence bet w een t he t eaching met hodologies and t he learning
out comes.
The t heory-pract ice int eract ion during t he learning process is essent ial t o achieve t he goals
associat ed t o t he syllabus. Individual and group w orks enable st udent s t o t he proper use of
t heoret ical models, met hodologies, st andards, t ools and best pract ices for preservat ion and
ret rieval of informat ion.

Bibliografia de consult a/ exist ência obrigat ória:
Carrera, Carmen D. (2012). La bibliot eca digit al. Gijón: Ed. Trea.
Chow dhury, G. G. (2010). Int roduct ion t o modern informat ion ret rieval. 3. Ed. London: Facet
Publishing.
Gladney, H. M . (2007). Preserving digit al informat ion. London: Springer.
González, Yolanda; Hilario, Ana B. (coord.) (2014) – Descripción y recuperación de la
información. M adrid: Pirámide.
Harvey, Ross (2010). Digit al Curat ion: a how -t o-do-it manual. Londres: Facet .
Hughes, L. (2004). Digit izing collect ions. London: Facet Publishing.
Jordan, M . (2006). Put t ing cont ent online: a pract ical guide for libraries. Chandos Publishing.
M INERVA (2008). Technical guidelines for digit al cult ural cont ent creat ion programmes.
Disponível em :
ht t p:/ / w w w .minervaeurope.org/ st ruct ure/ w orkinggroups/ servprov/ document s/ t echguid1_0.p
df
Olivera, L. H. (ed.) (2008). Tabula, n.º 11, Ahogados en un mar de siglas. Est ándares para la
gest ión, descripción y acceso a los recursos archivíst icos. Léon: ACAL.

Unidade curricular: Curadoria da informação: aquisição e organização / Informat ion Curat ion:

Acquisit ion and organizat ion
Docent e responsável (preencher o nome complet o) e respect ivas horas de cont act o na
unidade curricular / Responsible academic st aff member and lect uring load in t he curricular
unit (fill in t he fullname): Paulo Jorge Oliveira Leit ão/ 64 hrs
Objet ivos de aprendizagem (conheciment os, apt idões e compet ências a desenvolver pelos
est udant es):
1.

Det erminar requisit os e avaliar sist emas de gest ão da informação no âmbit o do ciclo
de curadoria da informação.

2.

Compreender os princípios t eóricos e met odológicos para a produção/ criação,
ingest ão, aquisição, organização, avaliação e represent ação da informação.

3.

Ser capaz de usar normas, conceber orient ações e de aplicar t écnicas e out ros
inst rument os inerent es à produção/ criação, ingest ão, aquisição, organização,
avaliação e represent ação da informação.

4.

Compreender como dist int os cont ext os e modelos sociopolít icos podem influenciar a
produção/ criação, ingest ão, aquisição, organização, avaliação e represent ação da
informação.

5.

Ident ificar os desafios e as soluções para a gest ão da informação no mundo em
mudança.

Learning out comes of t he curricular unit :
1.

Define requirement s and assess informat ion management syst ems under curat ion
informat ion cycle

2.

Underst and t he t heoret ical and met hodological principles for t he product ion/ creat ion,
ingest ion, acquisit ion, organizat ion, assessment and informat ion represent at ion.

3.

To be able t o use st andards, design guidelines and apply t echniques and ot her
inst rument s involved in t he product ion, acquisit ion, organizat ion, assessment and
informat ion represent at ion.

4.

Underst and how different socio-polit ical cont ext s and models can influence t he
product ion, acquisit ion, organizat ion, assessment and informat ion represent at ion.

5.

Ident ify t he challenges and t he solut ions t o manage informat ion in a changing w orld.

Cont eúdos programát icos:
1.

O conceit o de curadoria da informação e os modelos e at ividades exist ent es.

2.

O ciclo de curadoria da informação.

3.

Criação de dados, informação e document os.

4.

Document os e evidência.

5.

Aquisição. Capt ura / colet a de dados, informação e document os, em ambient e híbrido
e digit al, em conformidade com as polít icas document adas.

6.

Organização da informação em ambient e híbrido e digit al. M odelos e ferrament as.
Sist emas de organização. Ont ologias, classificações, t esauros.

7.

Est rut uras e linguagens de met ainformação descrit iva e de represent ação, est rut ural e
t écnica.

8.

Avaliação, seleção e eliminação de dados, informação e document os de acordo com
polít icas e legislação.

9.

Transferências e migração para reposit órios/ cent ro de dados.

Syllabus:
1.

The concept of informat ion curat ion and t he exist ing models and act ivit ies.

2.

The informat ion curat ion cycle.

3.

Dat a, informat ion and document s creat ion.

4.

Document s and evidence.

5.

Acquisit ion. Capt ure/ collect ion of dat a, informat ion and document s, in hybrid and
digit al environment , in accordance w it h t he document ed policies.

6.

Organizat ion of informat ion on hybrid and digit al environment . M odels and t ools.
Organizat ion syst ems. Ont ologies, t hesauri, classificat ions.

7.

St ruct ures and descript ive, st ruct ural and t echnical met adat a languages.

8.

Evaluat ion, select ion and eliminat ion of dat a, informat ion and document s according t o
policies and legislat ion.

9.

Transfers and migrat ion t o dat a cent ers and reposit ories.

Demonst ração da coerência dos cont eúdos programát icos com os objet ivos da unidade
curricular.
A unidade curricular t em como base um modelo t eórico ut ilizado t ambém em “ Curadoria da
informação: preservação e recuperação” usado recorrent ement e para desenvolver a
perspet iva do aluno no que se refere à aquisição e organização da informação.
O foco da aprendizagem será o ciclo de vida da informação nas suas diferent es fases,
dest acando-se a aquisição e a organização da informação em ambient es híbridos e digit ais,
procurando-se capacit ar os alunos para a sua boa aplicação.
De acordo com esse modelo e quadro de referência, procura-se que os alunos compreendam
os dist int os cont ext os e modelos sociopolít icos e a sua influência na produção, aquisição,
organização, avaliação e represent ação da informação, aspet os que percorrem t odo o
programa (t ópicos 1 a 9).
Demonst rat ion of t he syllabus coherence w it h t he curricular unit 's object ives.
The syllabus is based on a t heoret ical model also used in " Curat ion of informat ion:
preservat ion and informat ion ret rieval" recurrent ly used t o develop t he st udent 's perspect ive
w it h regard t o t he acquisit ion and organizat ion of informat ion.
The focus of learning is t he life cycle of informat ion in it s various phases, especially t he
acquisit ion and t he organizat ion of informat ion in digit al and hybrid environment s, seeking t o
empow er st udent s for t heir proper implement at ion.
According t o t his model and framew ork, st udent s w ill underst and t he different cont ext s and
socio-polit ical models and t heir influence on product ion, acquisit ion, organizat ion, evaluat ion
and represent at ion of informat ion, aspect s t hat run t hrough t he ent ire syllabus (t opics 1 t o 9).
M et odologias de ensino (avaliação incluída):
O seminário será desenvolvido por meio de aulas presenciais e por t rabalho aut ónomo dos
alunos.

As aulas presenciais t erão um caráct er t eórico-prát ico, sendo const it uídas por moment os de
exposição t eórica dos t emas, exercícios prát icos, apresent ações orais e debat es part icipados
pelos alunos. Os alunos devem ler o mat erial que é sugerido ant es de cada aula.
O t rabalho aut ónomo dos alunos deve complement ar e aprofundar os conheciment os
t ransmit idos em sala.
Teaching met hodologies (including evaluat ion):
The seminar w ill be developed t hrough classroom sessions and st udent s aut onomous w ork.
The classroom sessions w ill have a t heoret ical-pract ical charact er, being const it ut ed by
moment s of t heoret ical exposit ion of t he t hemes, pract ical exercises, oral present at ions and
debat es w it h t he st udent s. St udent s must read t he mat erial suggest ed prior t o each class.
The st udent s aut onomous w ork should complement and deepen t he know ledge t ransmit t ed in
t he class.
Demonst ração da coerência das met odologias de ensino com os objet ivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A int eração t eoria-prát ica durant e o processo de aprendizagem é fundament al para at ingir os
objet ivos associados ao programa da unidade curricular. São realizados t rabalhos individuais e
de grupo que pret endem capacit ar os alunos para a boa ut ilização de modelos t eóricos,
met odologias, normas, inst rument os e boas prát icas de aquisição e organização da
informação.
Demonst rat ion of t he coherence bet w een t he t eaching met hodologies and t he learning
out comes.
The t heory-pract ice int eract ion during t he learning process is essent ial t o achieve t he goals
associat ed t o t he course program. Individual and group w orks enable st udent s t o t he proper
use of t heoret ical models, met hodologies, st andards, t ools and best pract ices for t he
acquisit ion and organizat ion of informat ion.
Bibliografia de consult a/ exist ência obrigat ória:
Cassidy, A. (2005). A Pract ical Guide t o Informat ion Syst ems St rat egic Planning, 2ª ed. Taylor &
Francis.
Coelho, J. D. (coord.)(2012). Repensar a Sociedade da Informação e do Conheciment o no Início
do Século XXI. Lisboa: Sílabo
Harvey, R. (2010). Digit al Curat ion: a how -t o-do-it manual. Londres: Facet .
Hunt er,E. J. (2009). Classificat ion made simple: an int roduct ion t o know ledge organisat ion and
informat ion ret rieval. 3ª ed. Farnham, UK: Ashgat e.
Laudon, K. C. & Laudon, J. P. (2007). M anagement informat ion syst ems. New Jersey: Upper
Saddle River.
Lei Zeng, M . & Qin, J. (2008). M et adat a. London: Facet Publishing.
Resmini, A. (Ed.). (2014). Reframing Infomat ion archit ect ure. New York:Springer
Svenonius, E. (2009).The int ellect ual foundat ion of informat ion organizat ion. Bost on: M IT
Press.

Vit al, L. P. , Floriani, V. M ., Varvakis, G. (2010). Gerenciament o do fluxo de informação como
suport e ao processo de t omada de decisão. Informação & Informação. [Em linha]. 15 (1), 85 –
103.

Unidade curricular: M arketing e comunicação da informação / M arketing and Information's
Communication

Docent e responsável (preencher o nome complet o) e respect ivas horas de cont act o na
unidade curricular / Responsible academic st aff member and lect uring load in t he curricular
unit (fill in t he fullname):
Paula Alexandra Ochôa de Carvalho Telo/ 164 h
Objet ivos de aprendizagem (conheciment os, apt idões e compet ências a desenvolver pelos
est udant es):
1.
2.

Compreender as funções a at ividades do market ing e da comunicação organizacional
Ent ender os princípios básicos do comport ament o informacional (perfis, necessidades,
comport ament os, est ilos de vida) nos novos paradigmas da comunicação

3.

Ent ender e ser capaz de aplicar as t écnicas fundament ais do market ing e comunicação
da informação para a gest ão de serviços: promoção, publicidade e relações públicas

Learning out comes of t he curricular unit :
1.
2.

To underst and organizat ional communicat ion and market ing funct ions and act ivit ies
t o comprehend main principles of informat ional behaviour (profiles, needs,
behaviours, life st yles) in t he new communicat ion paradigms

3.

To underst and and be able t o apply t he market ing and informat ion communicat ion
fundament al t echniques t o services management : promot ion, advert ising and public
relat ions

Cont eúdos programát icos:
1.

2.

M arket ing e comunicação de serviços de informação
a.

M arket ing para organizações não lucrat ivas

b.

Criação e definição de est rat égias de market ing

c.

Públicos, audiências e st akeholders

d.

Inst rument os de uma est rat égia: promoção, publicidade e relações públicas

M arket ing de relacionament os
a.

Inst rument os e produt os de promoção e comunicação da informação e da
met ainformação

3.

Os novos paradigmas da comunicação em rede
a.

Novos padrões de comunicação

b.

Novos cont eúdos e o ut ilizador “ prossumer” . O ut ilizador como produt or de
met ainformação. Novos mediadores. St oryt elling

4.

Ao serviço da est rat égia: produção e comunicação de cont eúdos para vários media
a.

Produção e publicação de cont eúdos em medias t radicionais e na Web

b.

Comunicação e Gest ão da part icipação em plat aformas Web

5.

Ao serviço da est rat égia: promoção, publicidade e relações públicas
a.

Campanhas publicit árias

b.

Relações públicas e organização de event os

Syllabus:
1.

2.

M arket ing and informat ion services communicat ion
a.

M arket ing t o non-lucrat ive organizat ions

b.

Creat ion and definit ion of market ing st rat egies

c.

Publics, audiences and st akeholders

d.

Informat ion service

e.

St rat egy t ools: promot ion, advert ising and public relat ions

Relat ionship market ing
a.

Tools and product s of promot ion and communicat ion of informat ion and
met ainformat ion

3.

The new paradigms of net w ork communicat ion
a.

New pat t erns of communicat ion

b.

New cont ent s and t he “ prossumer” . User as met ainformat ion producer. New
mediat ors. St oryt elling

4.

5.

The service st rat egy: product ion and communicat ion of cont ent s t o several media
a.

Product ion and edit ion of cont ent s in t radit ional media and in t he w eb

b.

Communicat ion and part icipat ion management in w eb plat forms

St rat egy service: promot ion, advert ising and public relat ions
a.

Advert ising campaigns

b.

Public relat ions and event s organizat ion

Demonst ração da coerência dos cont eúdos programát icos com os objet ivos da unidade
curricular.
Os cont eúdos programát icos est ão est rut urados de modo a promover o desenvolviment o e a
aquisição das compet ências propost as nos objet ivos. Os vários t emas abordados focam
mat érias que se art iculam ent re si, promovendo a aprendizagem e o conheciment o,
est rut urada na análise de conceit os basilares do market ing e comunicação de serviços de
informação e nos novos paradigmas da comunicação e est rat égia de serviços, nos novos
prosumers e na met ainformação.
Demonst rat ion of t he syllabus coherence w it h t he curricular unit 's object ives. (1000
charact ers)
The syllabus is st ruct ured so as t o promot e t he development and acquisit ion of skills in t he
proposed object ives. The various t opics covered focus on mat t ers t hat are mut ually
int erconnect ed, promot ing learning and know ledge, st ruct ured t he analysis of basic concept s
of market ing and communicat ion of informat ion services and new paradigms of
communicat ion and service st rat egy, t he new prosumers and met adat a.
M et odologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas presenciais, t ut orias e t rabalho aut ónomo dos alunos. As aulas presenciais t erão um
caráct er t eórico-prát ico, const it uído por um primeiro moment o de exposição t eórica dos

t emas, conceit os e vocabulário específicos da área, seguido de exercícios prát icos,
apresent ações orais e debat es part icipados pelos alunos. A avaliação será feit a com base na
seguint e ponderação:
- um t rabalho escrit o de invest igação em grupo, máx. de 20 páginas (45%), com apresent ação
oral à t urma (15%);
- Coment ário individual de t ext os (30%) e part icipação (10%) na aula.
Teaching met hodologies (including evaluat ion):
Lect ures, t ut orials and independent st udent w ork. The classes w ill have a t heoret ical and
pract ical nat ure, consist ing of a first moment of t heoret ical exposit ion of t hemes, concept s and
vocabulary specific area, follow ed by pract ical exercises, oral present at ions and discussions
part icipat ed by st udent s. The evaluat ion w ill be based on t he follow ing w eight ing:
- Writ t en research w ork in group, M ax. 20 pages (45%), oral present at ion t o t he class (15%);
- Review of individual t ext s (30%) and part icipat ion (10%) in t he classroom.
Demonst ração da coerência das met odologias de ensino com os objet ivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os cont eúdos programát icos definidos, a variedade de lit erat ura a consult ar assim como os
t rabalhos de invest igação a realizar e a discut ir em sala de aula, a met odologia de ensino
preconizada e o mét odo de avaliação a seguir, est imulam o desenvolviment o do espírit o crít ico
do aluno, a sua capacidade de raciocínio, bem como a aprendizagem. A aplicação imediat a dos
conceit os t eóricos à prát ica facilit a a operacionalização e consolidação desses conceit os,
permit indo que o aluno os possa ut ilizar eficazment e na análise das formas de comunicação
pessoal e inst it ucional e do market ing. Adicionalment e, o fact o de exist irem vários moment os
de avaliação ao longo da unidade curricular, est imula a exist ência de um est udo cont ínuo dos
cont eúdos apresent ados pelo aluno, ajudando a alcançar os objet ivos da unidade curricular.
Demonst rat ion of t he coherence bet w een t he t eaching met hodologies and t he learning
out comes.
The set syllabus, t he range of lit erat ure t o consult as w ell as t he research w ork t o discuss in
class, t he t eaching met hodology and t he met hod of assessment described, st imulat e t he
development of crit ical t hinking in t he st udent , t heir reasoning abilit y and learning. The
immediat e applicat ion of t heoret ical concept s t o pract ical operat ion and facilit at es t he
consolidat ion of t hese concept s, allow ing t he st udent can use t hem effect ively in t he analysis
of t he forms of personal and corporat e communicat ion and market ing. Addit ionally, t he fact
t hat t here are mult iple t ime point s t hroughout t he course st imulat es t he exist ence of an
ongoing st udy of cont ent submit t ed by t he st udent , helping t o achieve t he object ives of t he
course. The immediat e applicat ion of t heoret ical concept s t o pract ical operat ion and facilit at es
t he consolidat ion of t hese concept s, allow ing t he st udent t o use t hem effect ively in t he
analysis of t he forms of personal and corporat e communicat ion and organizat ional market ing.
Addit ionally, t he fact t hat t here are mult iple assessment moment s t hroughout t he course,
st imulat es t he exist ence of an ongoing st udy of cont ent submit t ed by t he st udent , helping him
t o achieve t he object ives.
Bibliografia de consult a/ exist ência obrigat ória: (1000 caract eres)

Deegan, M ., Sut herland, K. (2009) Text edit ing, print and t he digit al w orld. Aldershot : Ashgat e
Gronroos, C. (2007). Service management and market ing – cust omer management in service
compet it ion. Chichest er: John Wiley.
Gupt a, D K. (Ed.). (2006) M arket ing Library and Informat ion Services: Int ernat ional
Perspect ives.M unich: K. G. Saur, 2006.
Kot ler, P.& Keller, K. (2006). M arket ing management . Upper Saddle River: Pearson Prent ice
Hall.
Lovelock, C; Wirt z, J (2007) Services market ing, people, t echnology, st rat egy. 8ed. New Yok:
Pent ice Hall
M errino, M . J; Yaguez, E.(cood.)(2012) Nuevas t endencias en invest igación y market ing.
M adrid: ESIC.
Scot t , D. (2010). The New Rules of PR and M arket ing: How t o Use Social M edia, Blogs, New s
Releases, Online Video, and Viral M arket ing t o Reach Buyers Direct ly. New Jersey: John Wiley
St einer, S.(2012) St rat egic planning for social media in libraries. Chicago: ALA
Theaker, A.; Yaxley, H. (2012). The Public Relat ions St rat egic Toolkit . London: Rout ledge

Unidade curricular: Informação e Sociedade / Information and Society

Docent e responsável (preencher o nome complet o) e respect ivas horas de cont act o na
unidade curricular / Responsible academic st aff member and lect uring load in t he curricular
unit (fill in t he fullname): Fernando José Ferreira Lucas Bação (64 hrs)
Objet ivos de aprendizagem (conheciment os, apt idões e compet ências a desenvolver pelos
est udant es):
OA1. Sit uar o lugar da Informação, na análise das grandes quest ões da sociedade act ual;
OA2. Compreender o impact o das t ecnologias de informação no cont ext o das organizações,
bem como a sua import ância est rat égica;
OA3. Explicar o papel dos processos analít icos como ferrament as para a compet it ividade e
inovação empresarial
OA4. Compreender o significado e impact o do Big Dat a;
OA5. Compreender os princípios económicos que regem a informação e a t ecnologia;
OA6. Explicar a relevância da informação na alt eração da cidadania e do papel do cidadão.
Learning out comes of t he curricular unit :
LO1 . Underst and t he import ance of informat ion in t oday's societ y;
LO2 . Underst and t he impact of informat ion t echnology in organizat ions, as w ell as it s st rat egic
relevance;
LO3 . Explain t he role of t he analyt ical processes as t ools for compet it iveness and
ent repreneurial innovat ion;
LO4 . Underst and t he meaning and impact of Big Dat a;
LO5 . Underst and t he economic principles governing informat ion and t echnology;
LO6 . Explain t he role of t he informat ion in changing cit izenship and t he cit izens' role.

3.3.5. Cont eúdos programát icos:
UA1. Dados, informação e conheciment o;
UA2. Fundament os da Lit eracia Informacional
UA3. A sociedade da Informação e o impact o da revolução digit al;
UA4. As set e leis da informação;
UA5. A informação enquant o recurso;
UA6. A relevância das t ecnologias de informação na compet it ividade empresarial;
UA7. A informação e a qualidade da decisão, int uição versus a decisão baseada em modelos;
UA8. A informação e os processos analít icos como est rat égia compet it iva;
UA9. Big Dat a, definição, caract eríst icas e consequências;
UA10. Princípios da Economia da Informação;
UA11. Tecnologia e suas implicações;
UA12. A divisão digit al;
UA13. Dados abert os;
UA14. Abert ura de Dados ao Cidadão;
UA15. O Cidadão como Produt or de Dados;
UA16. Tecnologias de informação pot encialment e disrupt ivas.
Syllabus:
UA1. Dat a, informat ion and know ledge;
UA2. Fundament als of Informat ion Lit eracy;
UA3. The Informat ion Societ y and t he impact of t he digit al revolut ion;
UA4. The Seven Law s of informat ion;
UA5. Informat ion as a resource;
UA6. The import ance of informat ion t echnology in business compet it iveness;
UA7. Informat ion and t he qualit y of decision-making, int uit ion versus model-based decision;
UA8. Informat ion and analyt ical processes as a compet it ive st rat egy;
UA9. Big Dat a, definit ion, charact erist ics and consequences;
UA10. Principles of Informat ion Economy;
UA11. Technology and it s implicat ions;
UA12. The digit al divide;
UA13. Open dat a;
UA14. Opening Dat a t o t he Cit izens;
UA15. The Cit izen as Dat a Producer;
UA16. Pot ent ially disrupt ive informat ion t echnologies.
Demonst ração da coerência dos cont eúdos programát icos com os objet ivos da unidade
curricular.
As unidades de aprendizagem (UA) cobrem os objet ivos de aprendizagem (OA) da seguint e
forma:
- OA 1 é cobert o nas UA1, UA2, UA3, UA4, UA5;
- OA 2 é cobert o nas UA6, UA7;
- OA 3 é cobert o na UA8;
- OA 4 é cobert o na UA9;

- OA 5 é cobert o na UA10 e UA11;
- OA 6 é cobert o nas UA12, UA13, UA14, UA15,, UA16.
Demonst rat ion of t he syllabus coherence w it h t he curricular unit 's object ives.
The learning unit s (LU) cover t he learning out comes (LO) as follow s:
- LO 1 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4, LU5;
- LO 2 is addressed in t he LU6, LU7;
- LO 3 is addressed in LU8;
- LO 4 is addressed in LU9;
- LO 5 is addressed in LU10, LU11;
- LO 6 is addressed in LU12, LU13, LU14, LU15, LU16.
M et odologias de ensino (avaliação incluída): A unidade curricular baseia-se em sessões
t eóricas/ prát icas. As sessões incluem a exposição de conceit os e problemát icas abordadas
seguidas de discussão com os alunos dos t emas.
Avaliação:
1ª Época – Project o (50%), Exame (50%),
2ª Época – Project o (50%), Exame (50%).
Teaching met hodologies (including evaluat ion): The course is based on t heoret ical/ pract ical
sessions. The sessions include t he present at ion of concept s and t hemes follow ed by a
discussion w it h t he st udent s.
Evaluat ion:
1st Season - Project (50%), exam (50%),
2nd Season - Project (50%), exam (50%)
Demonst ração da coerência das met odologias de ensino com os objet ivos de aprendizagem da
unidade curricular.
I) Os element os de avaliação baseados em projet o (de grupo) são supervisionados pelo
docent e e est ão sujeit os à elaboração de relat órios e apresent ação dos principais result ados.
Est es element os est imulam e são relevant es no processo de compreensão do t ópico de
est udo. Na component e de projet o do esquema de avaliação são avaliados t odos os
object ivos.
II) A apresent ação t eórica de conceit os e problemát icas, seguida de discussão com os alunos,
proporciona aos alunos os conheciment os e a compreensão que são necessários para reflect ir
crit icament e sobre os t emas propost os.
III) A exposição dos t ópicos nas aulas, complement ada com a leit ura das referências
bibliográficas, fornece o enquadrament o t eórico necessário. O project o promove habilidades e
compet ências de análise, sínt ese, organização, t rabalho em equipa e a promoção de
aut onomia na resolução de problemas.
Demonst rat ion of t he coherence bet w een t he t eaching met hodologies and t he learning
out comes.

I) The evaluat ion element s based on t he project (group) are supervised by t eachers and are
subject t o report ing and present at ion of t he main result s. These element s are relevant and
st imulat e t he process of underst anding t he t opic of st udy. In t he project all object ives are
evaluat ed.
II) The present at ion of t heoret ical concept s and t hemes, follow ed by discussion w it h t he
st udent s, provides st udent s w it h t he know ledge and underst anding t hat are required t o reflect
crit ically on t he proposed t hemes.
III) The present at ion of t he t opics in class, complement ed by t he course reading list provides
t he necessary t heoret ical background. The project promot es skills of analysis, synt hesis,
organizat ion, t eamw ork and promot ing aut onomy in solving problems.
Bibliografia de consult a/ exist ência obrigat ória:
Big dat a and t he democrat izat ion of decisions. A report from t he Economist Int elligence Unit .
London: The Economist .
Carr, N. (2003) “ IT Doesn’t M at t er” , Harvard Business Review , M ay, pp. 41-49
Cast ells, M . (2010) The Rise of t he Net w ork Societ y: The Informat ion Age: Economy, Societ y,
and Cult ure. New York: Wiley-Blackw ell.
Digit al economy rankings 2010, beyond e-readiness. A report from t he Economist Int elligence
Unit . London:The Economist .
M cAfee, A., Brynjolfsson, E. (2008) " Invest ing in t he IT That M akes a Compet it ive Difference."
Harvard Business Review (86:7/ 8), pp. 98-107.
M cKinsey Global Inst it ut e (2013) Disrupt ive Technologies: Advances t hat w ill Transform Life,
Business, and t he Global Economy, New York: M cKinsey Global Inst it ut e.
Shapiro, C.; Varian, H.R. (1999) Informat ion Rules: A St rat egic Guide t o t he Net w ork Economy,
Bost on: Harvard Business School Press.
World Economic Forum (2015)“ ICTs for inclusive grow t h” Global Informat ion Technology
Report . Geneva:WEF

