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PROGRAMA DA VISITA
Objetivos
Destacar a importância da recolha e tratamento de dados estatísticos no apoio à tomada de decisão e no processo de
melhoria contínua numa Biblioteca de Ensino Superior
Dar a conhecer os mecanismos de recolha, tratamento e utilização dos dados estatísticos sobre os serviços e atividades da
Biblioteca do ISCTE-IUL
Programa:
Dia 1 - Manhã
• Acolhimento e apresentação das instalações
• A qualidade em bibliotecas e serviços de informação
• As bibliotecas e a avaliação

o A gestão/tomada de decisão nos serviços de informação: o papel da informação estatística
Dia 1 - Tarde
• Mecanismos de recolha de informação para apoio à gestão/tomada de decisão
• Técnicas de recolha de informação quantitativa e qualitativa: Inquéritos por questionário, Focus group, Observação. A
relevância da triangulação
• Fontes para a recolha de dados
• Observação em contexto de trabalho dos movimentos de recolha e registo de informação estatística na Biblioteca do ISCTEIUL
Dia 2 - Manhã
• Limitações e obstáculos à utilização de dados estatísticos
• Formulários utilizados para a recolha de informação
• Tratamento da informação recolhida
Dia 2 - Tarde
• Apresentação de diversos relatórios produzidos no âmbito da avaliação de serviços e atividades: serviço de empréstimo
interbibliotecas, atividades de dinamização e extensão cultural, utilização da Biblioteca aos sábados, satisfação dos utilizadores
(ISO 11620:2014), formação de utilizadores
• A avaliação como instrumento para a melhoria contínua
Reunião final com o Grupo de Trabalho para apreciação geral do Programa
Observações:

