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Funcionalidades para interação social na web

� Redes sociais

� Taxonomia e Folksonomia

� Marcadores sociais 

� RSS

� Blogs

� Fóruns

� Chats

� Páginas colaborativas (wiki)

� Compartilhamento de mídias





Redes sociais na Web

�As redes sociais em menos de 2 minutos

�Linkedin, MySpace, Facebook, Orkut, Twitter

�Espaços Colaborativos/Comunidades Virtuais na BVS







Espaços Colaborativos

Integração, promoção de discussão, registro, 
compartilhamento e  recuperação de informação

relevante sobre algum tema específico

Agrupamentos humanos no ciberespaço em comunicação mediada 
pelas redes de computadores

Possibilitam conexões entre indivíduos, independente de sua localização 
geográfica

As participações podem ser assíncronas

Sua essência é o compromisso e a ética dos seus participantes



Benefícios

• Resolução de problemas

• Melhores práticas e desenvolvimento de  habilidades 
profissionais;

• Fortalecem e promovem relações

• Melhoram o capital social da instituição
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Funcionalidades disponíveis

- Meu espaço (minhas mensagens, meus arquivos, meus
bookmarks)

- Coleção de Documentos
- Coleção de Imagens
- Noticias
- Fórum
- Chat
- RSS
- Newsletter
- Notificação por email
- Calendário
- Mural de Recados
- Blogs
- Multimídia
- Tags (palavras-chave)
- Links por categoria



ECo BVS Brasil

Este espaço tem o objetivo de fortalecer a comunicação e o registro 
das ações realizadas pelos membros da Rede BVS Brasil, atuando 
como espaço de interação e fonte de informação no contexto da 
proposta de convergência das bibliotecas virtuais temáticas, 
institucionais e portais afins.

O Espaço Colaborativo é utilizado para facilitar o intercambio de 
notícias, promover discussão em fóruns e possibilitar o registro de 
opiniões e colaborar com a organização de documentos e imagens 
de interesse para essa comunidade.



ECo Telessaúde

• Objetivo: facilitar el gerenciamiento de documentos (, 
informes, actas de reuniones, noticias, imágenes etc) y 
promover comunicación e interación enter los 
coordinadores del “Programa Nacional de Telessaúde” y 
otros representantes involucrados en la implantación de 
este Programa y del Proyecto Piloto. 

• Integración con la BVS: acceso a los contenidos como 
Noticias y Documentos de interesse público
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ECo RIPSA



Micro Blog que aceita apenas 140 caracteres por vez 

� Fundado em 2006 pela empresa Obvious.Corp. 

� O que você está fazendo agora?





Folksonomia

Folk = pessoas

� Tradução do termo Folksonomy que é um neologismo criado em 2004 
por Thomas Vander Wal

Taxonomy = classificação

� A Folksonomia também está relacionada com os termos:

Taggin

Social Classification

Taxonomia Dinâmica

Social Bookmarking



Marcadores sociais http://del.icio.us/





RSS é uma forma de ser informado sobre atualizações de 

conteúdo de um site – sem ter que ir até o site. É utilizado 

principalmente em sites com atualização constante, como 

portais de notícias e blogs.

RSS

RSS é um vocabulário baseado na linguagem XML: o 

formato RSS é um arquivo texto (XML) organizado de 

maneira a informar as últimas atualizações no conteúdo (e 

apenas no conteúdo) de um site.



RSS
Como funciona?

� O responsável pelo Website cria e mantém um 
arquivo em formato XML com as atualizações do 
site. O arquivo é a base do serviço RSS.

� O usuário seleciona os Websites que deseja 
monitorar com seu leitor RSS

� O usuário copia o URL do RSS de interesse a seu 
leitor RSS.

O nome genérico desse mecanismo é feed.



RSS



Exemplos de utilização

http://library.usask.ca/ejournals/rss_title/A



Usar programas que lêem o feed e informam que o site de seu interesse tem 
conteúdo novo. 

Programas e serviços para ler feeds online e no desktop: FeedDemon, 
SharpReader e NetNewsWire / Bloglines, Meu Yahoo, Google Reader ou o 
NetVibes.

Como ler um feed?



Blogs

� Página web atualizada freqüentemente, composta por pequenos 

parágrafos apresentados de forma cronológica. 

� Página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo com 

um fato após o outro. 

� Conteúdo e tema: diários, piadas, links, notícias, poesia, idéias, 

fotografias (o que a imaginação do autor permitir).

� Mensagem instantânea para toda a web

� Blogs  pessoais, em colaboração de um grupo de pessoas, voltados 

para diversão, trabalho ou mistura de tudo.





WIKI



Creative Commons
� O Creative Commons Brasil disponibiliza opções flexíveis de licenças 
que garantem proteção e liberdade para artistas e autores. Partindo da 
idéia de "todos os direitos reservados" do direito autoral tradicional nós a 
recriamos para transformá-la em "alguns direitos reservados".



Podcasts

� Distribuição de arquivos sonoros na web. Os arquivos podem ser 
baixados e ouvidos no computador, (com Windows Media Player, 
QuickTime, iTunes etc.); Smart phone; Media player (MP3 player); 
iPod

Os podcasts, assim como 
os blogs, têm RSS.

� Pesquisar podcasts disponíveis:

http://podcastalley.com

www.digitalpodcast.com

� Criar podcasts: 

http://audacity.sourceforge.net





http://www.youtube.com/



Fonte: Bertalan Meskos (ver referências)
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