REFERENCIAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO
Data

26 a 28 de setembro de 2018 – NOVA DATA

Ação de formação

RECUPERAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Área temática

Organização e Recuperação da Informação

Cód. Ref.
Formador(a)
Nota Biográfica

1

DN02.5_18
Pedro Príncipe
Chefe de Divisão nos Serviços de Documentação da
Universidade do Minho e especialista de informação.
Licenciado em Novas Tecnologias da Comunicação da
Universidade de Aveiro e com frequência da pós-graduação
em Ciências da Informação e Documentação na
Universidade Fernando Pessoa. De 2000 a 2010 colaborou na
Universidade de Aveiro, primeiro como Técnico de Biblioteca e
Documentação no Instituto Superior de Contabilidade e
Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), onde
também exerceu as funções de Gestor de Conteúdos Web do Instituto e colaborou
em projetos e equipas de trabalho nos Serviços de Documentação da Universidade,
tendo mais tarde integrado os Serviços de Comunicação, Imagem e Relações
Públicas da Universidade de Aveiro como Gestor de Conteúdos do Portal UA.
Desde 2010 trabalha nos Serviços de Documentação da Universidade do Minho
(SDUM) como Especialista de Informação e gestor de projetos Open Science, com
responsabilidade na execução do projeto OpenAIRE – Infraestrutura de Acesso
Aberto para a Investigação na Europa, tendo colaborações em vários outros projetos
europeus e nacionais (FOSTER Open Science, MedOAnet, Necobelac, RCAAP),
nomeadamente com trabalho focado na formação e capacitação para o acesso
aberto, a gestão de dados de investigação e a ciência aberta). Na Infraestrutura
OpenAIRE é gestor do serviço de suporte e helpdesk europeu e coordenador da
rede de secretariados nacionais de acesso aberto nos países sul da Europa,
assumindo ainda a representação em Portugal. Nos SDUM coordena o
desenvolvimento do plano de intervenção para serviços de suporte à Gestão de
Dados de Investigação.
Tem experiência de formador na área das tecnologias da informação e
comunicação, tendo colaborado já em vários cursos presenciais e elearning na
Universidade de Aveiro e na Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e
Documentalistas.
Integra atualmente o Grupo de Trabalho da Política Nacional de Ciência Aberta
nomeado por despacho Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Integrou
de 2011 a 2016 o Conselho Diretivo Nacional da Associação Portuguesa de
Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), onde coordena atualmente o
Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior e é formador na área das
Tecnologias da Informação e Comunicação.

Local

Horário
Nº horas
Objetivos

1

Universidade Portucalense, Rua Doutor António Bernardino de Almeida, 541,
Porto
18h às 22h

18h às 21h

10 horas
Gerais:
No final da ação os formandos serão capazes de dominar estratégias de
recuperação, seleção e validação da informação em diversos ambientes e
contextos.

Módulo 5 do curso de Introdução às Técnicas Documentais (DN02_18)
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18h às 21h

Específicos:
Esta ação tem por objetivo:
•
Reconhecer a importância da difusão da informação e situá-la no
contexto profissional
•
Reconhecer o papel desempenhado pelos serviços e profissionais de
I&D neste domínio.

Público alvo

Todos os profissionais que exerçam ou não funções em Bibliotecas que não
disponham de formação de base ou que necessitem de reciclagem.

Pré-requisitos

Ter frequentado o módulo 1 (Informação documental), 2 (Gestão de fundos),
3 (Tratamento documental) e 4 (Recuperação e difusão da informação) do
curso de Introdução às Técnicas Documentais (DN02_18), ou ter
conhecimentos equivalentes ao 1º, 2º e 3º e 4º módulo do referido curso.

Recursos didáticos

Apresentação PowerPoint, exemplos de várias tipologias de fontes de
informação, websites.

Metodologias

Metodologia de Formação: O módulo será desenvolvido através de metodologia

expositiva com apresentação de um conjunto de conhecimentos teóricos,
complementada pelo recurso a exemplos práticos e pequenos exercícios.

Metodologia e Critérios de Avaliação: As metodologias utilizadas para aferir e

consolidar conhecimentos passam pela:
•
Avaliação Diagnóstica:
Esta avaliação assume a forma de questões orais colocadas aos formandos
no início da sessão para conhecer e identificar os níveis de conhecimentos
prévios dos formandos. Esta avaliação não é tida em conta para os
resultados finais do formando.
•
Avaliação Formativa:
A Avaliação Formativa processa-se ao longo das sessões.
Os critérios de avaliação são:
 A assiduidade, a pontualidade, a motivação, o espírito crítico, a
iniciativa, o nível de participação, o relacionamento interpessoal e
o domínio dos assuntos.
A classificação final é expressa de acordo com a seguinte escala: Com
aproveitamento (igual ou superior a 10 valores); Sem aproveitamento (inferior a 10
valores).
A avaliação final “Sem aproveitamento” não dá direito à emissão de Certificado de
Formação Profissional. O mesmo acontece se o formando não tiver uma taxa de
assiduidade mínima de 90%.

Nº máximo de formandos(as)
Preço de associado
Inscrições

19

Nº mínimo de formandos(as)

10

80€

Preço de não associado

130€

Tendo em conta que esta ação de formação é um dos módulos do curso de
“Introdução às Técnicas Documentais”, será dada preferência / prioridade às
inscrições para a frequência do curso de introdução completo.
Devem ser remetidas através do preenchimento do formulário de inscrição
em linha, até 5 dias antes do início da ação de formação, ou seja até dia 19
de setembro de 2018
O cancelamento da inscrição, nos 5 dias úteis anteriores ao início da ação de
formação, obriga ao pagamento de 50% do valor total da mesma
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 19 de setembro de 2018, utilizando
os
dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf
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Programa

1.

INFORMAÇÃO EM CONTEXTO (1h30)
1.1. Informação, comunicação, difusão de informação: questões de
acesso
1.2. Fontes de informação (Tipologias, critérios de avaliação)

2.

INFORMAÇÃO e SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
(1h30)
2.1. Novas práticas de leitura e desafios para os profissionais
(questões tecnológicas, cognitivas, educacionais)
2.2. Literacia de informação

3.

RECUPERAÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO EM UNIDADES DE I&D (3h)
3.1. Serviços de Informação e os seus públicos
3.2. Encontrar, recuperar, selecionar, organizar, apresentar e avaliar
Informação do ponto de vista do utilizador

4.

DA CATALOGAÇÃO E INDEXAÇÃO À RECUPERAÇÃO DOCUMENTAL
(1h30)
4.1. Recursos de informação (catálogos, diretórios, bases de dados,
repositórios, índices alfabéticos,…)
4.2. Pesquisa, seleção, validação e uso da informação
4.3. Estratégias de pesquisa: acesso e recuperação

5.

NOVAS ALFABETIZAÇÕES (1h30)
5.1. Competências digitais e literacia digital

6.

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO (1h)
6.1. Referências bibliográficas e citações
6.2. Uso ético da informação
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