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ESTÁGIO CURRICULAR #03

Projeto em que se insere: 
Laboratório de Humanidades Digitais (Lab_HD) do IHC (UIDP/04209/2020)

Supervisora:
Joana Vieira Paulino é doutorada em História, especialização em História

Contemporânea, pela NOVA FCSH. É investigadora integrada do Instituto de

História Contemporânea, onde desenvolve funções no Laboratório de

Humanidades Digitais. Os seus interesses de pesquisa incluem Humanidades

Digitais, Análise Espacial e de Redes, Plataformas Digitais e História Social e das

Mentalidades.

Licenciatura: 
História

Semestre lectivo: 
1º ou 2º semestres

Sinopse:
Cada vez mais plataformas disponibilizam arquivos e/ou fontes em formato

digital. A sua importância evidenciou-se com a pandemia de COVID-19, que

privou de investigar em arquivos e bibliotecas. Paralelamente, estas plataformas

permitem estudar acontecimentos, pessoas ou outros fenómenos

geograficamente dispersos.

O objectivo do estágio é introduzir os alunos/as ao processo de investigação em

formato digital numa perspetiva transversal, desde a digitalização da fonte à

disponibilização on-line. Serão, assim, os produtores de uma via de conhecimento

para um público académico e não académico. (continua)

Construir arquivos digitais para divulgação de fontes históricas
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Metodologicamente, desenvolverão todo o processo de criação de uma

plataforma de divulgação de fontes em formato digital. Inicialmente, elaborarão

um Estado da Arte do que foi feito até ao momento e das tecnologias adoptadas.

Segue-se o processo prático: digitalização de uma fonte da História

Contemporânea, leitura de OCR, selecção da plataforma para construção do

website e sua elaboração, adaptação do design e do website ao(s) objectivo(s)

pretendido(s), importação e mapeamento ontológico dos dados e, por fim,

disponibilização do website, o output último. Criar-se-á, assim, uma Plataforma

de Experiência Digital, reflexo do trabalho dos alunos/as e que assegurará

eficiência e interatividade em prol da experiência do utilizador. Os alunos/as

pensarão de forma interdisciplinar, confrontando opções metodológicas e

encontrando soluções digitais para os seus objetos de estudo.

O Lab_HD dispõe de software, hardware e recursos humanos para acompanhar

os alunos/as e concretizar o objetivo proposto. Assegurará ainda a

sustentabilidade e preservação da Plataforma de Experiência Digital. Refiram-se

projetos similares desenvolvidos, como Ministros e Governantes em Portugal

(1834-1910), realizado por alunos de Informática Aplicada à História, da

licenciatura em História na NOVA FCSH, coordenados por dois investigadores do

IHC. No mesmo formato, o Lab_HD apoiou o desenvolvimento de projetos de

disponibilização de dados e divulgação, como Sociedade das Nações (1920-1946):

Promessas e Legados, Memória COVID, G&T Comenta ou Ulmeiro 50 anos.
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