ObservIST

Observatório de Boas Práticas do IST

Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Isabel Vaz Marcos, Helena Laranjeira de Sousa
Email*

bist@tecnico.ulisboa.pt; isabel.marcos@tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*

Recuperar, organizar e disponibilizar informação digital na Biblioteca do IST: uma
realidade em movimento

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
https://bist.tecnico.ulisboa.pt/

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
O desenvolvimento das tecnologias e redes de comunicação tem provocado
alterações profundas na sociedade, impulsionando o nascimento de novos
paradigmas e modelos de comunicação educacionais. Neste contexto, a
disponibilização de informação em formato digital ganha um peso exponencial no
sucesso da aprendizagem. O processo de evolução das bibliotecas tem
acompanhado o desenvolvimento desta tendência.
A passagem da cultura impressa para a cultura digital impôs aos serviços a
aquisição de novas competências para a conceção e disponibilização de conteúdos
digitais, que a par dos recursos impressos ofereçam aos utilizadores um contato
rápido e direto com a informação, sem que esta esteja circunscrita no tempo e lugar.
A Biblioteca do IST foi pioneira na aquisição de revistas em formato digital. Há
registos da existência de mais de 500 títulos antes do início da B-on (2004) e,
mesmo depois, subscreveram-se revistas de editores que não integravam o
consórcio. No decorrer do tempo, a B-on foi crescendo com a inclusão de mais
periódicos e o IST foi cancelando as assinaturas.
A necessidade de reunir num único ponto de acesso toda a informação fez com que
a Biblioteca implementasse a prática de agregar e referenciar no catálogo os
recursos comuns, permitindo que um utilizador ao realizar uma pesquisa, aceda de
forma imediata à informação, deixando de ser relevante a base onde está alojada.
Ao longo dos anos, foram delineados outros projetos de biblioteca digital que
também estão em curso: disponibilizar na página web da Biblioteca outros catálogos
e recursos digitais de acesso livre; criação de um ponto de acesso único para as
dissertações defendidas no IST; digitalização de teses e dissertações anteriores a
2007, com vista a sua disponibilização em acesso aberto.Recentemente, em 2016,
em articulação com os serviços da Reitoria, foi adquirido o Portal EDS, que permite
agregar toda a informação disponível na Biblioteca do IST e nas restantes escolas
da Universidade de Lisboa.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Projeto Gestão de Recursos Digitais
Atualmente existem 21776 títulos de periódicos em formato digital e em acesso
integral. Deste total, 21712 são disponibilizados pela B-on e 64 são adquiridos pelo
IST. É subscrita também uma base de dados na área da matemática. No que
respeita a e-books, existem 20798 recursos, maioritariamente da Springer e do IEEE
(Conference proceedings), todos em acesso integral.
Nesta primeira fase do projeto a fusão das bases ocorreu somente nas revistas
(1340) e livros (1575) adquiridos pela Biblioteca e também existentes na B-on e
outras bases, em que toda a informação foi coletada no catálogo bibliográfico
(exemplo: Physical review letters). Tendo obtido autorização da Springer para
disponibilizar o acesso integral aos restantes e-books, uma vez que são subscrições
perpétuas, está prevista na fase seguinte do projeto a sua disponibilização no
catálogo.
Projeto: Biblioteca Digital: outros recursos
A constatação da existência de um conjunto significativo de recursos grátis e com
conteúdos informacionais fidedignos, levou a criação na página da Biblioteca de um
separador organizado por diversas tipologias de fontes de informação, com a
finalidade de orientar os utilizadores na busca de recursos. Partindo das
necessidades de informação diagnosticadas, destacámos links para: Revistas de
acesso livre; Portais de teses; Repositórios; Bibliotecas nacionais; Bibliotecas
estrangeiras; Referências online; Recursos diversos. É uma pagina em manutenção,
sendo reavaliada periodicamente.
Projeto: Dissertações de mestrado defendidas no IST
Esta coleção de trabalhos académicos é composta atualmente por 16694 títulos em
formato impresso e digital. Até 2006, a documentação existe apenas em papel. Com
a implementação do Processo de Bolonha (2006-2007) as dissertações passaram
também a estar disponíveis em formato digital e, em 2013, deixaram de existir em
suporte impresso. Esta mudança de suporte originou alguma dispersão da
informação e o principal objetivo deste projeto é reunir e disponibilizar, a partir de um
ponto de acesso único, todos estes conteúdos informacionais.
Projeto de Digitalização de teses e dissertações defendidas no IST
A existência de mais do que um exemplar em formato papel de um numero
significativo de teses e dissertações e o desejo de poder disponibilizá-las em acesso
aberto, levou a que em 2017 tivesse início um projeto de digitalização destes
documentos. Foi montado um processo que passou pelo desmembramento dos
exemplares duplicados, digitalização e constituição de um documento em PDF com
OCR. Até final de 2019, foram digitalizados 4500 trabalhos académicos. A etapa
seguinte do projeto passará por solicitar aos autores autorização para disponibilizar
no catálogo da Biblioteca o acesso ao texto integral. Uma vez obtida esta
autorização, será criado um registo bibliográfico com a hiperligação ao documento,
aumentando desta forma a oferta de conteúdos digitais.

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
A monotorização e avaliação apresentada está baseada em dados estatísticos de
visualização e de utilização.
Projeto Gestão de Recursos Digitais
A contratualização da B-on é feita de forma global, no contexto da ULisboa, não
tendo acesso a dados estatísticos específicos da comunidade IST. Os números
anuais ultrapassam mais de um milhão de pesquisas e downloads e, considerando a
dimensão do IST no contexto das 18 escolas, é expectável que uma percentagem
significativa dos acessos provenha dos IPs do IST.Quanto às restantes bases de
dados e títulos de revistas subscritas (64), somamos, em 2020, mais de 47471
pesquisas e downloads. Estes dados estatísticos foram solicitados diretamente às
editoras. Em termos de monitorização, no final de cada ano civil é necessário
contactar as editoras, solicitar os orçamentos, contactar os departamentos e iniciar o
processo de contratação. Durante o ano é necessário verificar com alguma
regularidade os links, as abrangências temporais dos periódicos e responder a
pedidos de ajuda.
Projeto: Biblioteca Digital: outros recursos
A partir do Google Analytics é possível obter um resumo da navegação da página
web da biblioteca a partir dos seus vários itens. Desta forma, verificámos que, em
2020, ocorreram cerca de 9000 acessos as estas bases. Durante a pandemia foram
disponibilizados recursos gratuitos de editoras como a Taylor Francis, Cambridge,
Springer, etc. Contabilizámos cerca de 1000 pesquisas efetuadas a partir da Página
da Biblioteca, não tendo sido possível acrescentar os acessos diretos feitos através
dos links divulgados no Facebook e Instagram.
Projeto: Dissertações de mestrado defendidas no IST
A manutenção da qualidade deste serviço exige monitorização constante a vários
níveis:manter a qualidade dos conteúdos informacionais que constam na Página;
assegurar a qualidade e uniformização dos dados bibliográficos dos registos, a fim
de facilitar a recuperação da informação; verificar anualmente a oferta formativa de
mestrados; articular os mestrados em parceria.
No que respeita à avaliação, constatou-se uma progressiva procura de utilização
deste serviço. Em 2019, registaram-se cerca de 7200 acessos e, em 2020, foram
contabilizados mais de 9100 acessos.
Projeto de Digitalização de teses e dissertações defendidas no IST
O grande desafio deste projeto é a recuperação de informação de contacto que que
permita solicitar aos autores a autorização para disponibilizarem o trabalho
académico em acesso abero.

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

No contexto das instituições universitárias, a constituição de uma biblioteca digital
deverá satisfazer a sua comunidade ao nível dos conteúdos e do acesso à
informação e deverá ser capaz de garantir a preservação dos documentos a longo
prazo. Esta realidade já está em curso e constitui um dos objetivos estratégicos de
desenvolvimento da Biblioteca do IST.
A constituição da Biblioteca digital está a ser equacionada em três dimensões:
1.Consolidação de um acervo digital com informação atual, adequada às
necessidades existentes, pertinente e fiável, fundamental para o sucesso da
aprendizagem e para o progresso do conhecimento.
a. Devido ao elevado custo desta informação junto das editoras, é necessário ter
capacidade negocial e estabelecer consórcios de cooperação junto de parceiros
internos e externos (compras conjuntas entre instituições)
b. Organizar e inserir estas coleções digitais em sistemas agregadores que facilitem
a pesquisa e o acesso,rentabilizando o tempo do utilizador:catálogo de Biblioteca e o
Portal Agregador da ULisboa, Ebsco Discovery Services (EDS)
2.Potenciar a divulgação da produção científica da comunidade IST que não entra
nos circuitos comerciais
a. Teses, dissertações e outros trabalhos académicos
b. Trabalhar a partir de conteúdos digitais existentes no Fenix e digitalizar
informação retrospetiva, só existente em formato papel
c. Utilizar uma interface que conjugue objetos e meta dados e que permita a
navegação, nomeadamente a pesquisa
d. Utilizar o OCR para permitir a pesquisa de conteúdos
e. Trabalhar em parceria com a DSI no âmbito do Repositório Institucional-Sotis
3. Divulgar o património antigo bibliográfico e documental do IST
a. Definir políticas internas e criar um documento, Best practice guidelines for digital
collections,que defina os procedimentos de seleção de coleções, sua digitalização e
divulgação
b. Definir as coleções a digitalizar (valor histórico e patrimonial)
c. Garantir a qualidade da digitalização e utilizar o OCR
d. Garantir a preservação
e. Projetos em curso
i. Revista Técnica.Projeto em duas fases.A 1ª fase está concluída: digitalização de
todos os números e divulgação através do catálogo da Biblioteca e da página web
da AEIST.Na 2ª fase recuperar os conteúdos de cada número e individualizar o seu
tratamento documental de forma a facilitar a recuperação desta informação
Divulgação
da Prática
Practice Publication
ii. Professores antigos
do IST.Recolher,
organizar, digitalizar e divulgar trabalhos de
alguns
dos
professores
mais
importantes.
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*

Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

