COMUNICAÇÃO DA OFICINA
OF S03

Data
Oficina
Orador(a)
Nota Biográfica

Horário
Nº horas
Objetivos

Público alvo
Local

Nº mínimo/máximo de
formandos(as)
Preço de associado

27 a 29 de setembro de 2017 – NOVA DATA
LIBRARY LINGO PARA BIBLIOTECÁRIOS

Debbie Sabino Rodrigues
Natural da Austrália, Debbie Sabino Rodrigues é Chefe de
Divisão de Biblioteca Documentação na Presidência da
República desde Fevereiro de 2015 e bibliotecária na mesma
instituição desde 2004.
É responsável por toda a gestão e planeamento inerente ao
funcionamento da Divisão de Documentação e Biblioteca e
pela conceção e manutenção da página web daquela
Direcção de Serviços (intranet), entre outras.
De 2000 a 2004, trabalhou na empresa Publinet - Sistemas de
Informação em Rede Lda.
Debbie Sabino Rodrigues licenciou-se em História de Arte na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2000.
Em 2006, concluiu a Pós-Graduação – Curso de Especialização em Ciências
Documentais (variante biblioteca) na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

10h às 13h e 14h às 17h
18h
Gerais:
No final da oficina, os formandos serão capazes de corresponder em língua
inglesa aos desafios profissionais do seu dia-a-dia (interação com os
utilizadores ou fornecedores, serviço de referência, informações, serviços e
produtos, etc.)
Específicos:
Esta oficina tem por objetivo:
•
Conhecer
em
língua
inglesa
a
principal
terminologia
biblioteconómica, ou seja, o library lingo.
•
Aplicar os termos ao seu contexto profissional
•
Comunicar de forma oral e escrita através de uma conjunto chave
de termos e expressões.
• Utilizar como ferramenta de apoio outros recursos em língua inglesa.
Técnicos superiores e assistentes técnicos (área biblioteca) que necessitem
de utilizar a língua inglesa no seio da sua atividade profissional.
BAD
Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D
1900-341 Lisboa
Limitado à capacidade da sala

90€

Preço de não associado

180€

Inscrições e Pagamento

As inscrições devem ser remetidas até dia 19 de setembro de 2017 ao Centro
de Formação da BAD, Rua Morais Soares, 43C - 1º Dto., 1900 – 341 LISBOA,
através do formulário em linha em
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_oficinas.htm.
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 19 de setembro de 2017, utilizando
os dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

COMUNICAÇÃO DA OFICINA

1. Aprender e interiorizar através de exercícios práticos a principal terminologia
biblioteconómica em língua inglesa.

2. Comunicar de forma oral e escrita através de uma conjunto chave de termos e
expressões

3.

Utilizar como ferramenta outros recursos em língua inglesa (sítios de bibliotecas anglosaxónicas)
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