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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Universidade Aberta
Morada: Rua da Escola Politécnica, 147
Telefone: 300002965
E-mail: cdoc@uab.pt
Título da Ação: Recursos Educacionais Abertos: da teoria à prática na Universidade Aberta (UAb)
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD\Outros
Nº máximo de participantes por ação: 5
Nº mínimo de participantes por ação: 2
Data de realização: 30 de outubro de 2020
Contacto para inscrições: Madalena Carvalho
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Não
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Sim
Nome dos Hotéis: Casa São Mamede
Outras Facilidades: Um dia de intensa aprendizagem e partilha de conhecimento no ambiente exclusivo de um palácio
setecentista - http://hdl.handle.net/10400.2/9033

PROGRAMA DA VISITA
Recursos Educacionais Abertos: da teoria à prática na Universidade Aberta (UAb)
Objetivo: Analisar a estratégia implementada pelos Serviços de Documentação da Universidade Aberta (UAb) para a gestão
do conhecimento na área dos Recursos Educacionais Abertos (REA).
Os Serviços de Documentação da UAb assumem como missão proporcionar aos estudantes, docentes e investigadores da
Instituição, o acesso a recursos e serviços de informação de qualidade para o desenvolvimento das suas atividades
académicas e científicas e colaborar nos processos de criação, transmissão e valorização do conhecimento produzido.
A temática dos Recursos Educacionais Abertos é da maior relevância para as instituições que, como a UAb, pretendem
desenvolver práticas educacionais abertas. Este programa analisa o modo como a Direção de Serviços de Documentação da
UAb, assumindo-se como parceira no processo de ensino e aprendizagem, investigação e comunicação científica da Instituição
se estrutura para a criação e disponibilização de recursos educacionais abertos.
Apresentam-se os objetivos estratégicos e operacionais do projeto, os referenciais concetuais, as metodologias e os critérios
de seleção e validação de conteúdos, bem como os mecanismos que permitem o envolvimento efetivo da Comunidade
Académica.
Para além dos requisitos técnicos e dos workflows processuais, perspetiva-se o modo como os mesmos concorrem para
promover o papel do Repositório Aberto como sistema de informação que disponibiliza serviços e funcionalidades adicionais à
comunidade e potenciar a sua centralidade e relevância no âmbito do ecossistema de práticas educacionais abertas
desenvolvidas na Instituição.
PROGRAMA
10:00h | 11:30h
Acolhimento
O Acesso Aberto na UAb
Recursos Educacionais Abertos
11:30h | 13:00h
Arquivo Audiovisual

Avaliação, seleção, tratamento documental
Preservação digital
Disponibilização de conteúdos
14:00h | 16:00h
Repositório Aberto
Auto arquivo
Recursos Educacionais Abertos
Aula Aberta
16:00h | 16:45h
EUROPEANA
16:45h | 18:00h
Encerramento
Observações:

