WEBINARS BAD 2017
TÍTULO DO WEBINAR

Literacia da informação em contexto
universitário
DATA E HORA

26 de Setembro de 2017, das 21h às 22h

Webinar promovido no âmbito das atividades do
Grupo de Trabalho da BAD de Bibliotecas do Ensino Superior

RESUMO
Um conjunto de autores, de vários quadrantes, reuniu-se num Grupo de Investigação em
Psicopatologia, Emoções, Cognição e Documentação, na linha de investigação – Literacia de Informação
em Contexto Universitário, sediado no ISPA-Instituto Universitário – para procurar responder a uma
lacuna que existia em Portugal: a falta de um livro em língua portuguesa para responder aos
profissionais que exercem a sua ação em torno deste tema. A partir de contributos nacionais e
internacionais, com o que de mais atual se faz nesta área, procurou-se ancorar a literacia da informação
em investigação teórica para sustentar as práticas, mas igualmente apresentar casos exemplares para
inspiração e replicação em diferentes contextos educativos. Os contributos que formam o ebook,
recentemente publicado, pretenderam trazer ideias e partilhar experiências, alargar horizontes e criar
alguma luz sobre o panorama nacional relativamente à literacia da informação. As diferentes
formulações, perspetivas e abordagens procuraram providenciar um aporte diversificado e abrangente à
temática e responder ao desafio lançado por profissionais ligados à área, particularmente os
intervenientes nas bibliotecas de ensino superior. Este webinar pretende descrever o desafio que
mobilizou a concretização deste livro, explicando e incentivando à melhor aprendizagem e ao sucesso
académico, através da consciência de uma ação concreta dos profissionais que, em contexto educativo
no ensino superior, desenvolvem a sua ação com e pela literacia da informação.

ORADORES
Carlos Lopes, ISPA – Instituto Universitário
Tatiana Sanches, Instituto de Educação e Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa
Maria da Luz Antunes, Escola Superior de Tecnologia da Saúde, Instituto Politécnico de Lisboa
Isabel Andrade, Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa

Mais informações: www.bad.pt | Inscrições: http://tinyurl.com/webinarsbad2017 | 2017

O QUE SE PODE APRENDER COM ESTE WEBINAR?
Aprofundar e desafiar a curiosidade e o conhecimento sobre a Literacia da Informação em contexto
académico;
Planear formação a partir de modelos e conteúdos implementados;
Desenvolver objetivos académicos: autonomização do utilizador, aprendizagem e apoio à produção de
conhecimento científico;
Refletir sobre boas práticas da integração curricular da literacia da informação;
Conhecer tendências e expectativas para a literacia da informação em contexto académico.

A QUEM SE DESTINA ESTE WEBINAR?
Profissionais de Informação

Link útil: http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/5067/3/Literacia.pdf
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