COMUNICAÇÃO DO SEMINÁRIO
S S01

Data

18 de março de 2016

Seminário

GESTÃO DE BIBLIOTECAS: O QUE PODEMOS APRENDER COM A
PSICOLOGIA POSITIVA?

Orador(a)

Tatiana Sanches

Horário
Nº horas
Objetivos

14h às 17h
3
Gerais:
No final do seminário os formandos deverão ser capazes de:
• Identificar as principais características da Psicologia Positiva;
• Conhecer boas práticas na gestão de RH;
• Compreender como desenvolver comportamentos e
atitudes que melhoram o desempenho profissional e
aproveitam o potencial humano.
Específicos:
Este seminário tem por objetivo dar uma visão transversal da
Psicologia Positiva e dos seus principais conceitos, associando-os à
gestão de bibliotecas, para inspirar a melhoria contínua destes
serviços.

Público alvo

Local

Profissionais da informação, das bibliotecas (técnicos e técnicos
superiores), estudantes do ensino superior e professores.
Universidade Aberta, Auditório 3, Rua da Escola Politécnica, 141
1269-001 LISBOA

Nº máximo de
formandos(as)presenciais
Participação em linha

30
Neste seminário, será também possível assistir ao mesmo em linha, via
Colibri, bastando apenas instalar a aplicação no seu computador e ter um
computador com ligação à internet, uma webcam e um headset
(auscultadores com microfone) ligados ao computador.
Se estiver interessado(a) em assistir ao seminário via Colibri, aquando da
sua inscrição, coloque por favor no campo das observações a menção “
Participação via Colibri”, bem como o endereço de correio eletrónico que
será utilizado para participar neste seminário.

Preço de associado
Preço de não associado
BAD/FORM38_SEM/PAG.1/FEV.2016

5€
15 €

Inscrições e Pagamento

As inscrições devem ser remetidas até dia 11 de março de 2016 ao
Centro de Formação da BAD, Rua Morais Soares, 43C - 1º D, 1900 –
341 LISBOA, através do formulário em linha em
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_seminarios.htm.
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 11 de março de 2016,
utilizando os dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

COMUNICAÇÃO DO SEMINÁRIO

1. INTRODUÇÃO: BIBLIOTECAS NO LIMIAR DO FUTURO
2. PSICOLOGIA POSITIVA: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
a) Atenção
b) Consciência
c) Propósito
d) Interação
e) Feedback
3. BIBLIOTECAS E PSICOLOGIA POSITIVA EM INTER-RELAÇÃO: FLOW
4. PERFIS PROFISSIONAIS E ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O DESEMPENHO

COM O APOIO DE:

BAD/FORM38_SEM/PAG.2/FEV.2016

