Código de Identificação: Programa GT-BES 12/2018

IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Reitoria da Universidade do Porto
Morada: Praça Gomes Teixeira 4099-002 Porto
Telefone: 220408885
E-mail: documentacao.informacao@uporto.pt
Título da Ação: Gestão da Documentação e Informação na Universidade de Porto
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos
Nº máximo de participantes por ação: 4
Nº mínimo de participantes por ação: 2
Data de realização: 12 e 13 de julho
Contacto para inscrições: documentacao.informacao@uporto.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Não
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
PROGRAMA DA VISITA
Objetivo: Dar a conhecer aos participantes do programa de mobilidade a Unidade de Gestão da Documentação e Informação
da UPdigital e quais os serviços que presta à comunidade académica, com destaque para as ferramentas que facilitam a
relação de proximidade com os utilizadores.
DIA 12 Julho 2018
Manhã (9:30h - 12:00h)
1. Acolhimento/recepção (09:30h)
2. Reunião com Coordenador da Unidade da Gestão de Documentação e Informação (10:00h)
3. Apresentação da Unidade da Gestão de Documentação e Informação (11:00h)
3.1. Missão, estrutura e serviços da Unidade de Gestão de Documentação e Informação
3.2. Políticas de Aquisição de Recursos para a comunidade UP
Almoço (12:00h - 13:00h)
Tarde (13:00h - 17:00h)
4. Visita à Biblioteca do Fundo Antigo da Reitoria da UP (13:00h)
Objetivo: Conhecer a Biblioteca do Fundo Antigo, localizada no edifício histórico da Reitoria, que possui um fundo antigo de
acesso reservado que se estende desde o século XVI até ao século XX.
Resumo: Este fundo encontra-se intimamente ligado à história da Universidade e das suas faculdades, tendo a sua origem nas
bibliotecas das escolas que a antecederam.
5. Visita ao Arquivo da Reitoria da UP (15:00h)
Objetivo: Visita ao Arquivo da Reitoria da UP com apresentação do serviço e instalações.
Resumo: A visita tem a finalidade de dar a conhecer a realidade, desafios, contexto e métodos de trabalho de um dos arquivos
da UP.
DIA 13 Julho 2018
Manhã (10:00h - 12:00h)
1. Sistema integrado de gestão de bibliotecas - ALEPH (10:00h)
Objetivo: Conhecer a arquitetura e funcionalidades do ALEPH.
Resumo: O ALEPH é constituído por dois módulos, o catálogo bibliográfico acessível ao público, sendo a principal ferramenta
de interação entre a Biblioteca e os utilizadores.

2. Sistema de Pesquisa integrada & Full Text Finder (10:30h)
Objetivo: Conhecer uma ferramenta que permite pesquisar através de um único ponto de acesso todas publicações periódicas
que a UP assina.
Resumo: Exemplificar como a ferramenta que permite uma pesquisa integrada de todos os recursos eletrónicos
disponibilizados na página do serviço de Gestão de Documentação e Informação da UP, tais como: bases de dados de artigos
científicos, revistas científicas, livros eletrónicos e teses.
3. Gestores de Referências Bibliográficas - EndNote e Mendeley (11:00h)
Objetivo: Conhecer as principais atividades desenvolvidas pela Unidade para prestar apoio na utilização do EndNote e
Mendeley
Resumo: Dar a conhecer a estratégia para prestar apoio na utilização do EndNote e Mendeley, sendo estes os Gestores de
Referências Bibliográficas mais utilizados na UP.
Almoço (12:00h - 13:00h)
Tarde (13:00h - 17:00h)
4. Sistema integrado de gestão de arquivos (ARCHEEVO) (13:00h)
Objetivo: Conhecer e operar as principais funcionalidades do ARCHEEVO.
Resumo: O ARCHEEVO é a principal ferramenta de interação entre o Arquivo e os utilizadores.
5. Repositórios da Universidade do Porto - Repositório Aberto e Repositório Temático (14:30h)
Objetivo: Conhecer os repositórios da UP e as principais funcionalidades dos mesmos.
Resumo: O Repositório é um serviço que visa agregar os seus repositórios institucionais, em particular o Repositório Aberto,
relativo à produção intelectual em texto integral de acesso livre da comunidade académica da UP, e o Repositório Temático,
que inclui recursos informativos produzidos na UP em áreas ou para públicos específicos.
6. Reunião final para apreciação do Programa de Mobilidade (16:00h)
Observações:

