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Atividade Formativa 2  

As linguagens de indexação  

“Como indexar e com o quê?” 

 

 

Unidade Curricular: Análise e Linguagens documentais III (1.º ciclo) 
 
Tema e duração da atividade: A atividade “Como indexar e com o 

quê?”, tem uma duração de 6 semanas e decorre no período de 24 de outubro 
de 2011 a 11 de dezembro de 2011.  

 
Objetivos: 
 

No desenvolvimento da atividade, espera-se que o estudante consiga:  
1. Definir linguagem documental; 

2. Tipificar as linguagens documentais;  
3. Descrever o processo de controlo do vocabulário documental; 

4. Caracterizar um tesauro; 
5. Caracterizar os sistemas classificatórios; 
6. Preencher adequadamente os campos do bloco 6 do UNIMARC 

BIBLIOGRÁFICO.  
 

Competências a adquirir: 
 

Concluída a atividade, espera-se que o estudante tenha adquirido competências 
para: 
 

1. Realizar a indexação documental de qualquer tipo de documento;  
2. Aplicar o tesauro EUROVOC na indexação de documentos;  

3. Aplicar a Classificação Decimal Universal na indexação dos 
documentos.  

 

Número de participantes: 60 estudantes 
 

Estrutura da atividade: 
 

A atividade estrutura-se em 5 fases: 
 
 

1ª fase: Trabalho individual (24 de outubro a 30 de outubro) 
 Leitura/estudo do Caderno de Apoio 2 [Parte I – As linguagens 

documentais] e realização das atividades formativas 
correspondentes. 

 Utilização do Fórum Alunos para partilha de ideias e esclarecimento 

de dúvidas. 
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2ª fase: Trabalho individual (7 a 13 de novembro) 

 Leitura/estudo do Caderno de Apoio 2 [Parte II – Os tesauros] e 
realização das respetivas atividades formativas.  

 Utilização do Fórum Alunos para partilha de ideias e esclarecimento 

de dúvidas. 
 

No dia 13 de novembro ficarão disponíveis as Orientações de 

Resposta das Atividades Formativas relativas às Partes I e II  
 

3ª fase: Trabalho individual (14 a 20 de novembro) 
 Leitura/estudo do Caderno de Apoio 2 [Parte III – EUROVOC] e 

realização das atividades formativas correspondentes. 
  Utilização do Fórum Alunos para partilha de ideias e esclarecimento 

de dúvidas. 
 

No dia 20 de novembro ficarão disponíveis as Orientações de 
Resposta das Atividades Formativas relativas à Parte III 

 
4ª fase: Trabalho individual (21 de novembro a 2 de dezembro) 

 Leitura/estudo do Caderno de Apoio 2 [Parte IV – Classificação 

Decimal Universal] e realização das atividades formativas 

correspondentes. 
 Utilização do Fórum Alunos para partilha de ideias e esclarecimento 

de dúvidas. 
 

No dia 2 de dezembro ficarão disponíveis as Orientações de 
Resposta das Atividades Formativas relativas à Parte IV. 

 

5ª fase: Trabalho coletivo (3 a 9 de dezembro) 
 Utilização do Fórum Professor/Alunos para esclarecimento de 

dúvidas. 
 

Instruções: 
 

O seu trabalho será centrado na aprendizagem individual enquadrado na turma 
virtual. Na atividade formativa “Como indexar e com o quê?”, os estudantes 
trabalharão individualmente, apoiando-se nos Materiais de Aprendizagem 

disponibilizados. Para o apoiar nesta tarefa o estudante dispõe de:  
 Um Fórum Alunos, onde poderá interagir com os seus colegas a 

proposito do desenvolvimento da atividade. A participação neste fórum 
não é avaliada, nem moderada pelo professor; 

 Um conjunto de Materiais de Aprendizagem que o apoiarão na 

aprendizagem da temática e a bibliografia recomendada; 
 Um Fórum Professor/Alunos, onde poderá esclarecer dúvidas, quer 

quanto aos conteúdos presentes dos Materiais, quer quanto às 
Atividades Formativas. Uma boa preparação para esta fase, tentando 

identificar claramente os aspetos que precisa ver discutidos e a 
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formulação de questões explícitas, ajudará em muito, à efetividade 

deste fórum. 
   

 
Materiais de Aprendizagem: 
 

Acessíveis a partir do tópico 2 
 

 Caderno de Apoio Atividade 2 
 Atividades Formativas 2 

 Orientações de Resposta das Atividades Formativas 2 

 LER 2  (Contem:  Introdução da CDU pertencente à  tabela média 
impressa, de 2007, versão brasileira; NP  4036. 1992 – 

Documentação: Tesauros monolingues : diretrizes para a sua 
construção e desenvolvimento. Lisboa : IPQ, 1992 ; NP  4285-4. 

2000 – Vocabulário: Linguagens documentais. Lisboa: IPQ, 2000 ) 
 EuroVoc disponível em 

http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!pr
od!MENU?langue=PT 

 Classificação Decimal Universal disponível em 
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php 

 
 

Não acessíveis a partir do tópico 2 
 

 
 GIL URDICIAN, Blanca – Manual de lenguajes documentales. 2ª 

ed.rev. y ampliada.Gijón: Trea, cop.2004. ISBN 84-9704-138-0 
 PORTUGAL. Biblioteca Nacional. – CDU-Classificação Decimal 

Universal: Tabela de Autoridade. 3ª ed.Lisboa: Biblioteca Nacional, 
2005 

 SIMÕES, Maria da Graça – Classificação Decimal Universal: 
fundamentos e procedimentos. Coimbra: Almedina, 2008. ISBN 978-

972-40-3570-3. 
 SIMÕES, Maria da Graça – Da abstração à complexidade formal: 

relações conceptuais num tesauro. Coimbra: Almedina, 2008. ISBN 
978-40-3374-7 
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