[iniciativa da BAD no âmbito das atividades do grupo de
trabalho de bibliotecas do ensino superior]

A Minha Biblioteca é a Tua Biblioteca é um programa de mobilidade (PM) que tem como objetivo a realização de visitas de curta duração em Bibliotecas portuguesas
do Ensino Superior (BES) tendo em vista a troca de experiências e o contacto, in loco e hands on com boas práticas e fomentar a colaboração e o conhecimento das
BES portuguesas entre os profissionais da área.

DATA DE
REALIZAÇÃO

INSTITUIÇÃO

TÍTULO DA ACÇÃO

CÓDIGO DO
PROGRAMA

16 e 17 de março

Universidade Aberta

Universidade Aberta - Recursos e serviços de informação em rede

PM-01/2017

6 de abril (dia) e
7 de abril (1/2 dia)

Serviços de Documentação do Instituto Politécnico
de Leiria

Bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria: Os MOOCs como
ferramentas de formação de utilizadores

PM-02/2017

17 e 18 de abril

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A avaliação como instrumento para a tomada de decisão e para a
melhoria contínua: o caso dos Serviços de Informação e
Documentação do ISCTE-IUL

PM-03/2017

4 e 5 de maio

Universidade do Algarve- Biblioteca

Intervenção da Biblioteca na comunidade académica

PM-04/2017

17 a 19 de maio

Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa

Biblioteca FCT-NOVA: aposta na inovação, na cultura e no
conhecimento

PM-05/2017

25 e 26 de maio

Serviços de Biblioteca, Informação Documental e
Museologia da Universidade de Aveiro

Gestão e publicação de revistas científicas em ambiente
académico: como dar o salto?

PM-06/2017

1 e 2 de junho

Universidade de Coimbra

Bibliotecas da Universidade de Coimbra: recursos e serviços

PM-07/2017

1

[iniciativa da BAD no âmbito das atividades do grupo de
trabalho de bibliotecas do ensino superior]

DATA DE
REALIZAÇÃO

INSTITUIÇÃO

TÍTULO DA ACÇÃO

CÓDIGO DO
PROGRAMA

8 e 9 de junho

Instituto Politécnico de Bragança - Serviços de
Documentação e Bibliotecas do IPB

Contribuição dos Serviços de Documentação e Bibliotecas do IPB
na projeção dos rankings institucionais

PM-08/2017

03 de julho (novadata)

FEUP - Serviço de Documentação e Informação

Publicação Científica na FEUP: Estratégia e Processo num Editora
Universitária

PM-09/2017

6 e 7 de julho

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Infoliteracia em ação logo no 1º ano

PM-10/2017

13 e 14 de julho

Reitoria da Universidade do Porto

Unidade de apoio às Bibliotecas da Universidade de Porto

PM-11/2017

14 de setembro

Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa

Formar para capacitar: um programa de literacia para a
comunidade académica

PM-12/2017

29 de setembro

Serviços de Biblioteca, Informação Documental e
Museologia da Universidade de Aveiro

Teses e dissertações da UA: o papel da Biblioteca no percurso
desde o autor até ao repositório

PM-13/2017

12 e 13 de outubro

Universidade Portucalense

O papel das bibliotecas universitárias na gestão de sistemas
integrados de ciência e tecnologia: o exemplo do Converis

PM-14/2017

16 de outubro

ISPA-Instituto Universitário

O apoio a projetos editoriais de publicação académica e científica:
Estudo de caso da revista "Análise Psicológica"

PM-15/2017

20 e 21 de outubro

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

Organização de exposições bibliográficas

PM-16/2017
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30 de outubro

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

O papel das Bibliotecas na criação de contextos de inclusão no
Ensino Superior

PM-17/2017

31 de outubro

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

A Biblioteca no apoio à investigação: indicadores, métricas e
visibilidade

PM-18/2017

09 e 10 de novembro

Universidade do Minho - Serviços de
Documentação

Projetos Open Access da Universidade do Minho: do RepositoriUM
à infraestrutura Europeia de Acesso Aberto

PM-19/2017

13 e 14 de novembro

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade
de Lisboa

O impacto e o valor de uma biblioteca académica

PM-20/2017

29 e 30 de novembro

Serviços de Biblioteca, Informação Documental e
Museologia da Universidade de Aveiro

Criação de guias temáticos com base no software opensource SubjectsPlus

PM-21/2017

Programa disponível no site da BAD (http://apbad.pt/Seccoes/gtbes_programamobilidade.htm)
Todos os interessados em participar num PM poderão inscrever-se preenchendo o formulário disponível para esse efeito
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