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PROGRAMA DA VISITA
Programa
Biblioteca FCT-NOVA: aposta na inovação, na cultura e no conhecimento
Objetivo: Dar a conhecer os serviços da Biblioteca, os seus projetos e a relação que tem construído com a comunidade
envolvente
Dia 1 - manhã
0. Acolhimento e visita à Biblioteca
1. FabLab : o que é e que impacto está a ter no campus?
Dia 1 - tarde
2. Atividades culturais
2.1. Planeamento, organização, produção e divulgação
2.2. Porquê / o quê / como / onde / quando / para quem

2.3. Estratégias de comunicação e marketing
2.4. Ferramentas utilizadas e para quê
2.5. Impacto / indicadores estatísticos
3. O papel da Biblioteca no apoio à investigação, edição e publicação científica
3.1. O Repositório da Universidade NOVA (RUN) - DSpace
3.2. O CRIS (“Current Research Information System”) da UNL - Pure
3.3. Bibliometria: indicadores utilizados para avaliação da instituição e do desempenho de docentes e investigadores;
estratégias de publicação utilizando indicadores bibliométricos
3.4. Comunicação científica: apoio à criação e gestão de perfis de investigador e à utilização de ferramentas de apoio à
investigação e publicação
3.5. NOVA.FCT Editorial: apoio técnico e à indexação em bases de dados (caso particular: Revista Ciências da Terra)
4. Acesso aberto: o que fazemos?
Dia 2 - manhã
5. Como gerir um sistema de informação Open Source com a prata da casa?
6. A experiência da DDC com o Sistema de gestão integrada Koha
6.1. OPAC – mais-valias para o utilizador
6.2. Gestão de empréstimos – mais-valias do sistema
6.3. Catalogação
6.4. Publicações periódicas e cardex
Dia 2 - Tarde
6.5. Participação da Biblioteca FCT-NOVA na Comunidade Koha
6.6. Construção de relatórios
6.7. Módulo Administração
Dia 3 - Manhã
7. O papel da Biblioteca no apoio ao ensino e à aprendizagem
7.1. Formação de utilizadores e Literacia da informação (planeamento, calendário, divulgação, estatísticas)
7.2. Parcerias dentro e fora do campus (Preparação da dissertação, Escola doutoral, período intercalar)
Dia 3 - Tarde
7.3. Integração nos curricula – caminho traçado até agora
7.4. Testemunho de um docente
8. Avaliação do programa
Observações:

