Oficina Plataforma Brasil
Público: funcionários do IBC
Ementa: apresentação do Centro de Estudos e da Biblioteca especializada do IBC.
Orientações básicas para submissão de pesquisas na Plataforma Brasil.
Carga horária total: 8 horas
Pré-requisitos: ter currículo Lattes
Nº de vagas: 15 vagas, sendo 9 distribuídas para DED, DMR e DTE (3 para cada
departamento) e 6 distribuídas para DPPE, DPA e Gabinete (2 para cada um). Caso
algum departamento / gabinete não encaminhe memorando ou e-mail no prazo indicado,
as vagas serão remanejadas para outro setor.
Período da oficina: 1 e 8/11/2018.
Horários: 13 às 17 horas
Período de pré-inscrições: de 01 a 19/10/2018.
Documentos obrigatórios: memorando ou e-mail enviado pelo diretor de
departamento ou seu substituto, contendo uma relação com o nome completo e
respectivo e-mail do(s) funcionário(s) em ordem de prioridade para pré-inscrição na
oficina. O servidor terá prioridade na matrícula. A decisão quanto à inscrição dos
profissionais contratados é da direção de cada departamento/gabinete.
Para certificação: frequência integral e entrega à DEA do formulário de avaliação de
reação/satisfação identificado e preenchido.
Ministrantes: Vanessa França da Silva e Edilmar Alcantara dos Santos Junior
Breve currículo:
Vanessa França da Silva - Professora de Informática Educativa do Instituto Benjamin
Constant, formada em Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Especialista em Educação Básica pelo Colégio Pedro II, com extensão em
Informática aplicada à Educação e Mestranda em Novas Tecnologias Digitais na
Educação pela Unicarioca;
Edilmar Alcantara dos Santos Junior - Bibliotecário (CRB/7 - 6872); bibliotecário da
Biblioteca Especializada, vinculada à Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto
Benjamin Constant; licenciando no curso de Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e
Ciências Sociais da UFRJ; mestrando em Biblioteconomia no Programa de PósGraduação em Biblioteconomia da Unirio e poeta.
Programa:
Módulo I (4 horas) - Edilmar
• Apresentação do Centro de Estudos e da Biblioteca do IBC
• A pesquisa e o IBC
Módulo II (4 horas) - Vanessa
• Cadastro na Plataforma Brasil
• Submissão de pesquisa à Plataforma Brasil
▪ Comitê de ética
▪ Aceite

Metodologia: aulas teóricas e práticas
Avaliação: não há.
Materiais: será disponibilizado o material utilizado no curso após sua realização
(arquivo digital).
Local: sala 31 (laboratório de informática) / DEA
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