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A Universidade de Coimbra e o Projeto IES-DGLAB: um relato de experiência. 

A Universidade de Coimbra, juntamente com outras universidades portuguesas, tem tido um 

papel fundamental no Projeto IES-DGLAB. Nesta comunicação, pretendemos dar a conhecer o 

percurso feito pela Universidade de Coimbra, desde a sua entrada, em julho de 2014, nesse 

projeto, de grande relevância institucional e nacional, até ao presente, intentando realizar um 

ponto de situação relativamente aos trabalhos já desenvolvidos, nas duas vertentes de projeto, 

bem como os resultados daí obtidos. Nesse relato de experiência, ficarão patentes os esforços 

empreendidos, no âmbito da participação de três distintos administradores da Universidade de 

Coimbra e dos diferentes níveis de apoio oferecidos ao Projeto IES. Relatar as experiências 

passadas, de modo a contextualizar o presente e apresentar e debater as propostas que 

atualmente se desenham no cenário da Universidade de Coimbra, sobretudo, no que respeita 

aos próximos alinhamentos a promover, no âmbito do Despacho Reitoral nº 232, datado de 26 

de outubro de 2021, bem como os prováveis constrangimentos a ultrapassar, são os principais 

objetivos desta intervenção. 

 

Breve nota biográfica: 

Doutora em Biblioteconomia e Documentação, com tese defendida na área da Arquivística 

(Universidade de Salamanca); Mestre em Ciência da Informação, com dissertação defendida na 

área da Arquivística (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil); Especialista em 

Conservação de Obras sobre Papel, com monografia defendida na área da Gestão para a 

Preservação (Universidade Federal do Paraná, Brasil); Licenciada em Documentação e 

Arquivística (Universidade de Aveiro) e em História (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Cataguases, Brasil). Professora Auxiliar na Universidade de Coimbra, onde leciona nos três 

ciclos de estudos em Ciência da Informação e orienta teses de doutoramento, dissertações de 

mestrado e estágios extracurriculares. É diretora do Arquivo da Universidade de Coimbra e do 

Mestrado em Ciência da Informação, desde 2019. É, também, membro doutorado integrado do 

Centro de Investigação CEIS20 (Universidade de Coimbra) e dos Grupos ARBIDOC (Universidad 

de León) e GIR "Teresa Andrés" (Universidad de Salamanca); e sócia-representante portuguesa 

da ALA e participante da Rede GERIBEAU-ALA e da Rede-GIC, no Brasil, para além de ser sócia 

da BAD e do CIA. Representa a Universidade de Coimbra no GT-IES, da DGLAB. É membro 

ativo de diversas comissões científicas, em eventos e em publicações nacionais e internacionais. 

Publicou dezenas de textos científicos (capítulos de livros, artigos e comunicações), em veículos 

nacionais e internacionais, com arbitragem científica, e participou em mais de uma centena de 

eventos científicos, como assistente, conferencista, keynote speaker ou moderadora. Interessa-

se pelos seguintes temas ou áreas: teorias e métodos arquivísticos, organização da informação 

nos arquivos, organização e gestão do conhecimento e investigação qualitativa (apoiada 

em softwares).  

 


