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ATIVIDADES FORMATIVAS 
 

Estas atividades pretendem apoiar o seu processo de 
autoaprendizagem da temática “Qualidade da indexação: fatores 
condicionantes”. Para as realizar precisa de estudar, analisar e mobilizar 
os conhecimentos adquiridos/desenvolvidos com a leitura dos Materiais de 
Aprendizagem sugeridos. Embora as atividades sejam realizadas 
individualmente existe um Fórum Não Moderado onde pode, caso deseje, 
trocar ideias com os colegas, partilhar dúvidas ou colaborar com os outros 
participantes na sua resolução. As atividades formativas não são 
avaliadas. 

 
I – Qualidade da indexação 
 

a) Defina qualidade da indexação. 

b) Identifique e defina as 4 principais variáveis que permitem aferir a 

qualidade da indexação realizada. 

c) Tipifique os fatores condicionantes da qualidade da indexação. 

 

 

II – Ficheiros de autoridade 
 
 

a) Defina ficheiro de autoridade. 

b) A interação do ficheiro de autoridade com o ficheiro bibliográfico 

garante a aplicação uniforme da linguagem documental. Essa 

interação consegue-se mediante a correspondência dos campos no 

formato UNIMARC bibliográfico e o formato UNIMARC 

autoridades. 

Identifique e estabeleça as correspondências dos diversos campos do 

bloco 6 – ASSUNTOS do UNIMARC bibliográfico. 
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c) Identifique as três fases para o correto preenchimento de um registo 

no ficheiro de autoridade de assunto. 

d) Na fase de representação dos termos no ficheiro de autoridades que 
aspetos devem ser cuidados? 

 
 

III- Política de indexação 

 
a) Defina política de indexação. 
b) Identifique os requisitos imprescindíveis para o estabelecimento de 

uma política de indexação de um serviço de informação. 
c) Quais os elementos a considerar no processo de elaboração de uma 

política de indexação. 
d) A definição de uma política de indexação é apenas uma das medidas 

de planeamento e gestão de um serviço de informação que deverá ser 

formalizada num documento oficial do serviço. Como designa esse 

documento? Como deve ser constituído? Quem o deve construir?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 


