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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
Morada: Campus de Caparica 2829-516 Caparica
Telefone: 212947829
E-mail: div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
Título da Ação: Soft skills: uma parte de nós também lá está!
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 4
Nº de ações por ano: 1
Data de realização: 30 de junho e 01 de Julho
Contacto para inscrições: div.dc.helpdesk@fct.unl.pt
Prazo limite para receção de candidaturas: 17/06/2016
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Sim
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades: Estacionamento grátis, bons acessos através de transportes públicos
PROGRAMA DA VISITA
Soft Skills: uma parte de nós também lá está!
0.Apresentação dos serviços e visita à Biblioteca
1.O papel da Biblioteca da FCT/UNL no apoio ao ensino, à aprendizagem e à investigação: como foi traçado este caminho até
agora?
2.A Literacia da informação sem parceiros não faz sentido: relações colaborativas entre docentes e bibliotecários.
a)O envolvimento da Biblioteca em projetos curriculares para alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento
b)O Testemunho de um docente
3.O apoio da Biblioteca na elaboração de trabalhos científicos: como usar a informação de forma eficaz
a)As normas da American Library Association trocadas por miúdos:
a)Os primeiros passos de um projeto científico
b)Recursos mais adequados

c)Estratégias de pesquisa
d)Critérios de avaliação de fontes informacionais
e)Estratégias para evitar o plágio
f)Uso de softwares de gestão bibliográfica
g)Apresentações orais, escrita científica
4.A Literacia da informação e a formação de utilizadores: duas faces da mesma moeda!
a)Planeamento e execução do plano de formação adequado às necessidades do campus
b)Como avaliar para melhorar?
c)Produção e partilha de materiais pedagógicos
d)Qual a melhor forma de chegar aos destinatários?
e)Benchmarking: acompanhar a linha da frente
5.A necessidade de formar antes da entrada na faculdade
a.Ações de formação para alunos e docentes do ensino secundário
Momento Potlach*
*O potlatch é uma cerimónia praticada entre tribos indígenas da América do Norte. Consiste numa festa religiosa de
homenagem seguida de uma renúncia a todos os bens materiais acumulados pelo homenageado – bens que devem ser
entregues a parentes e amigos. A própria palavra potlatch significa dar, caracterizando o ritual como de oferta de bens e de
redistribuição da riqueza. A expectativa do homenageado é receber presentes, daqueles a quem deu os seus bens, quando for
o potlatch destes
Observações:

