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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Universidade do Minho - Serviços de Documentação
Morada: Campus de Gualtar, 4710-057 Braga
Telefone: 253604150
E-mail: openaccess@sdum.uminho.pt
Título da Ação: Do Acesso Aberto à Ciência Aberta: politicas e serviços institucionais para publicações e dados
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD\Outros
Nº máximo de participantes por ação: 6
Nº mínimo de participantes por ação: 2
Data de realização: 12 e 13 de novembro de 2020
Contacto para inscrições: openaccess@sdum.uminho.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Sim
Hotéis com protocolos: Sim
Nome dos Hotéis: Hotel Lamaçães
Outras Facilidades:

PROGRAMA DA VISITA
O programa proposto foca-se nas atividades do gabinete de projetos Open Access dos Serviços de Documentação da
Universidade do Minho (SDUM). Os SDUM têm desenvolvido ao longo dos últimos anos um vasto trabalho na dinamização dos
repositórios institucionais, no desenvolvimento do Acesso Aberto no panorama nacional e internacional e, recentemente na
criação de um repositório de dados científicos - DataRepositoriUM. A disponibilização deste programa procurará guiar os
participantes desde as componentes essenciais de operação de Repositórios Institucionais de publicações e dados, até à
integração deste sistema de informação científica e académica em infraestruturas de âmbito nacional (RCAAP) e europeu
(OpenAIRE), procurando destacar processos de trabalho, estratégias de ações e requisitos de interoperabilidade.
Dia 1 – Manhã
Visão geral das áreas de intervenção, dos eixos de intervenção e das ações e projetos Open Science dos SDUM.
Dia 1 – Tarde
RepositóriUM: procedimentos, workflows, estatísticas, monitorização da política e integração com o sistema de Publicações
académicas da UMinho
Dia 2 – Manhã
Redes de repositórios nacional e europeia - RCAAP e OpenAIRE: serviços, recursos e diretrizes
Dia 2 – Tarde
DataRepositóriUM: abertura e curadoria de dados de investigação.
Observações:
O acesso às residências está dependente da ocupação no momento da reserva.

