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Atividade Formativa 3  

A qualidade da indexação: fatores condicionantes  

“Manual de procedimentos de indexação. 

O que é isso?” 

 

 

Unidade Curricular: Análise e Linguagens documentais III (1.º ciclo) 

 
Tema e duração da atividade: A atividade “Manual de procedimentos de 
indexação. O que é isso?”, tem uma duração de 3 semanas e decorre no 

período de 27 de dezembro – 19 de janeiro de 2012.  
 

Objetivos: 
 

No desenvolvimento da atividade, espera-se que o estudante consiga:  
1. Definir qualidade da indexação; 
2. Tipificar os fatores condicionantes da qualidade da indexação; 

3. Definir ficheiro de autoridade e explicar o seu contributo para a 
qualidade da indexação; 

4. Identificar os objetivos de uma política de indexação; 
5. Enumerar os elementos necessários para elaborar uma política de 

indexação; 

6. Definir Manual de procedimentos de indexação. 
 

Competências a adquirir: 
 

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

1. Realizar um Manual de procedimentos de indexação;  

2. Estabelecer uma política de indexação adequada à especificidade 
do serviço de informação;  

3. Preencher corretamente um registo de autoridade de assunto.  
 

Número de participantes: 60 estudantes 
 
Estrutura da atividade: 

 
A atividade estrutura-se em 3 fases: 

1ª fase: Trabalho individual (27 de dezembro a 5 de janeiro) 
 Leitura/estudo do Caderno de Apoio 3 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 (6 a 12 de janeiro) 

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

de dúvidas. 

 
No dia 12 de janeiro ficarão disponíveis as Orientações de Resposta 
das Atividades Formativas 3.  

 
3ª fase: Trabalho coletivo (13 -19 de janeiro) 

 Comparação das respostas individuais com as orientações 
disponibilizadas. 

 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 “Manual de procedimentos de indexação. O 
que é isso?”, 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/deverá 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 nos Materiais, quer quanto às 
Atividades Formativas. Uma boa preparação para esta fase, tentando 

identificar claramente os aspetos que precisa ver discutidos e 
formulando as questões de um modo explícito, ajudará em muito, à 
efetividade deste fórum. 

   
 

Materiais de Aprendizagem: 
 
Acessíveis a partir do tópico 3 

 
 Caderno de Apoio Atividade 3 

 Atividades Formativas 3 

 Orientações de Resposta das Atividades Formativas 3. 
 LER + (conjunto de textos complementares - de autores vários - que 

pretendem esclarecer e alertar para outros aspetos importantes no 

desenvolvimento desta atividade. Este recurso é opcional.)  
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