
Receba Grás

WORKSHOP

Pesquisa avançada na Web para bibliotecários  
Supere as barreiras de acesso à informação na Internet!

29 de SetembroStart> 8:00 AM - End> 13:30 PM [DST Brazil]

Temas abordados Informações

5800 Ambler Drive, Suite 210 
Mississauga, Toronto, ON, L4W 4J4 

Entenda o funcionamento da Internet e como são 
organizadas as informações na Web.
Obtenha uma resposta mais rápida e confiável por 
meio de técnicas e estratégias de pesquisa.
Aprenda a verificar a relevância e a confiabilidade 
da informação.
IdeIdenfique rapidamente sites não confiáveis e in-
formações falsas.  
Quais são as técnicas de recuperação de infor-
mações da Internet?
Como construir uma estratégia de busca eficaz?
Como um motor de busca entende a intenção de 
pesquisa do usuário?
Quais são os diferentes pos de de pesquisa?
Pesquisa de proximidade - Conceitos de stemming e 
lemazação.
Introdução à Deep Web.

E-Book: "Building complex Google search query"
Um cupom de 20% desconto para torna-se membro Airs 
Um cupom de 20% desconto na compra do seu próximo curso

A US $30 Value E-Book included FREE. 
This is Fall 2018 Directory of Library Resources Link Directory 
For Librarians with Over 100 Pages and Over 5000 Links.

O cerfiO cerficado do workshop será emido pela Associaon of In-
ternet Research Specialists (AIRS), endade credenciada pelo 
governo canadense que promove a profissão de especialista 
em pesquisa na internet por meio de educação connuada e 
cerficação.

Consulte as regras e as políticas do Airs.
Email: marilia@airsassociation.org
Celular: (61)  98116-1538 | Time Zone: Brazil - DST

Local:  SQN 112 BL B Sala 109 - Asa Norte, Brasília - DF, 70762-520

Horário: 8:00h às 13:30h 
com 2 intervalos de 15 minutos
Velor: $100

Pagamento Aceito: VISA | MC | PayPal | Co, Check     

www.airsassociaon.org | +1 (905) 984 0980
Associaon of Internet Research Specialists [AIRS Copyrights 2017-2018]

Sponsored

As inscrições estão sujeitas à disponibilidade de assentos - a capacidade máxima é de 15 participantes
VOLUME DISCOUNT DISPONÍVEL - PEDIDO DE CITAÇÕES EM support@airsassociation.org


