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Serviços de apoio e de Programa de 
formação para a Ciência Aberta e GDI
Gabinete de Gestão de Informação Científica, Repositórios e Ciência Aberta

Queremos...
Consolidar e melhorar os 
serviços de apoio às 
práticas de Ciência Aberta 
e gestão de dados de 
investigação

Começamos por...
Desenvolver um Programa de 
formação para a Ciência Aberta e 
Gestão de Dados de Investigação

Decidimos...
Apoiar o programa de formação e 
iniciar a criação de guias 
formativos e materiais de suporte



Tendo em conta que...

... o sector o formação da 
USDB já disponibiliza guias 
(in)formativos feitos com 
LibGuides, decidiu-se criar 
guias específicos de CA e GDI, 
complementados com tutoriais 
vídeo e Boletins temáticos.



Materiais de Suporte

Boletins Temáticos

• Serviços USDB
• RepositóriUM
• DataRepositóriUM
• Uminho Editora

• Temáticas CA
• Propriedade intelectual
• Utilização de Licenças CC
• (...)

Guias e vídeos tutoriais



Ferramentas para 
desenvolver guias

• LibGuides: 
Criação de guias com flexibilidade de edição ao nível da 
estrutura, tipo de conteúdos e possibilidade de 
atualização contínua em modo de produção.

• Screencast-O-Matic: 
Ideal para a Gravação de vídeos tutoriais e 
demonstrações.

Materiais de 
Suporte



LibGuides
Ferramenta largamente conhecida 
e usada na comunidade…



LibGuides
• Facilidade na edição de conteúdos na criação de secções

• Secções em modo oculto (o que permite a 
edição/atualização de guias em modo público)

Introdução de conteúdos 
e edição da estrutura

Secções em modo oculto



LibGuides
• Permite a integração de uma grande variedade de 

tipologias de conteúdos

• Facilidade da edição da estrutura e reordenação de 
páginas, secções e itens

Tipologias de conteúdos
Edição da estrutura e organização de conteúdos



Screencanst-
O-Matic

Criação de vídeos tutoriais de forma rápida e ágil
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