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GERAL 
Apresentar ao discente os aspectos técnicos, conceituais e metodológicos relacionados ao processo de escolha, 
implantação e gestão de um repositório institucional. Discutir conceitos relacionados à organização, representação, 
armazenamento, preservação, interoperabilidade e recuperação de conteúdos técnico-científicos no contexto das 
bibliotecas digitais, repositórios institucionais e sistemas para gestão de documentos digitais. 
 
ESPECÍFICOS 

● Analisar as questões teórico-metodológicas, técnicas e gerenciais que envolvem os processos de gestão, 
organização, tratamento, representação, armazenamento, preservação, interoperabilidade, disseminação, 
acesso, recuperação e uso da informação técnico-científica em repositórios institucionais; 

● Discutir sobre os requisitos técnicos, gerenciais e metodológicos necessários para a elaboração de projetos 
de desenvolvimento e implantação de bibliotecas digitais e repositórios institucionais; 

● Refletir sobre o papel, os desafios e as tendências do futuro das bibliotecas digitais, repositórios institucionais 
e sistemas para gestão de documentos digitais na construção da memória (individual, social e institucional). 

 
 
 
 
Desenvolver os principais conceitos e atividades de planejamento e implantação de repositórios e bibliotecas digitais 
com base na filosofia do movimento de acesso livre à informação e do conhecimento científico. São apresentados 
conceitos iniciais sobre documento digital e a sua importância para os arquivos. Apresentação e análise de tecnologias 
relacionadas ao GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) e a preservação de documentos digitais. 
 
 
 
 
 

• Movimento de Acesso Livre à Informação e ao Conhecimento científico; 
• Protocolo OAI-PMH; Metadados Dublin Core; Harvest; Identificadores Persistentes; 
• Plataformas de software livre para a implantação bibliotecas e repositórios digitais; 
• Planejamento de repositórios e bibliotecas digitais; 
• Plataformas de SIGAD/GED/ECM; 
• Repositórios Digitais Confiáveis; 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 



 

 

• Curadoria Digital de Dados Científicos. 
 
 
 
 
 
A – MÉTODOS   
Aulas teóricas e práticas utilizando metodologia de resolução de problemas para o desenvolvimento de um 
protótipo/projeto conceitual. Desenvolvimento de atividades em grupo, além de discussões sobre textos e troca de 
experiências com profissionais do mercado. 
 
B – RECURSOS 
Textos de apoio, AVA com conteúdos referentes à disciplina e exercícios para avaliação. 
 
 
 
 
a) ATIVIDADE 1 – Aula conjunta sobre temas selecionados (3,00 pontos); 
b) ATIVIDADE 2 – Questionário – Softwares para arquivos (2,00 pontos) 
c) ATIVIDADE 3 – Minuta de projeto para repositório digital (5,00 pontos) 
Composição da nota: a + b + c = (10,00 pontos) 
 
INFORMES 
O aluno com média final 6,0 ou superior estará aprovado. 
O aluno que obtiver a média final entre 4,0 e 5,9 irá para exame.  
O aluno com média final inferior a 3,9 estará reprovado. 
O aluno que atingir mais de 18 faltas estará reprovado. 
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Data  
 

Aula Conteúdo Atividades desenvolvidas 

12/08 1 Apresentação do conteúdo programático e metodologia Conversa inicial com os 
alunos sobre o semestre, a 
disciplina e as atividades 
avaliativas. 

19/08 2 Bibliotecas digitais, virtuais e repositórios digitais Aula expositiva e discussões 
sobre o tema 

26/08 3 Movimento de Acesso Aberto e compartilhamento da 
informação científica. Rede Brasileira de Repositórios Digitais. 

Aula expositiva e discussões 
sobre o tema. 
Atividade aula conjunta. 

02/09 4 Políticas para repositórios digitais. Padronização de dados 
para repositórios 

Orientações relacionadas à 
primeira atividade avaliativa. 
Atividade aula conjunta. 

09/09 5 Softwares para repositórios digitais. Plataforma Dspace: 
histórico, arquitetura, componentes e funcionalidades 

Aula expositiva e discussões 
sobre o tema. 
Atividade aula conjunta. 

16/09 6 Softwares para repositórios digitais. Plataformas Omeka e 
Tainacan 

Aula expositiva e discussões 
sobre o tema 
Atividade aula conjunta. 

23/09 7 Editoração científica (SEER/OJS) Aula expositiva e discussões 

sobre o tema 

Atividade aula conjunta. 

30/09 8 Identificadores persistentes em repositórios digitais e 
periódicos 

Aula expositiva e discussões 

sobre o tema 

07/10 9 Princípios Fair Aula expositiva e discussões 
sobre o tema 

14/10 10 Curadoria digital de dados científicos Aula expositiva e discussões 
sobre o tema 

21/10 11 Preservação digital Aula expositiva e discussões 
sobre o tema 

28/10 12 Digitalização. Plataformas de GED/ECM – cenários do 

mercado. SIGAD 

Aula expositiva e discussões 

sobre o tema 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 



 

 

04/11 13 Repositórios Digitais Confiáveis - RDC-arq. Segunda atividade 
avaliativa. 
Preparação e orientações para a minuta de projeto 
“Repositório digital” 

Aula remota - não será 
gravada. 
Aula expositiva e discussões 
sobre o tema. 
Orientações relacionadas à 
última atividade avaliativa. 

11/11 14 Seminário de Pesquisa e Extensão Participação dos alunos em 
atividades relacionadas ao 
Seminário 

18/11 15 Aula aberta para o desenvolvimento da minuta de projeto 
“Repositório digital” 

Plantão de dúvidas 

25/11 16 Apresentação das minutas do projeto de repositório digital Entrega do projeto de 

repositório digital 

02/12 17 Apresentação das minutas do projeto de repositório digital. 
Devolutiva dos projetos e notas. 

Entrega do projeto de 

repositório digital 

09/12 18 Encerramento da disciplina. 
Semana de defesa dos TCCs da FaBCI. 

Balanço do semestre e 
atividades para recuperação 
(se for o caso). 

16/12 --- Exame – Calendário Oficial da Instituição --- 
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