Código de Identificação: Programa GT-BES 14/2018

IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Biblioteca das Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra
Morada: Azinhaga de Santa Comba 3000-548 Coimbra
Telefone: 239488333
E-mail: biblio@bcs.uc.pt
Título da Ação: Literacia em Saúde: O Serviço de Referência na BCSUC, Bases de Dados, Vocabulário controlado e
Gestores de Referências Bibliográficas.
Público-alvo: Técnicos Superiores\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 4
Nº mínimo de participantes por ação: 1
Data de realização: 7, 8 e 9 de Novembro
Contacto para inscrições: tmartins@bcs.uc.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
Possibilidade de estacionamento e/ou paragem de autocarros perto do local
PROGRAMA DA VISITA
A BCSUC é uma Biblioteca que resultou da fusão das antigas Bibliotecas de Medicina e Farmácia. Está localizada no Pólo III
da Universidade de Coimbra - Pólo das Ciências da Saúde da UC e tem uma intensa actividade formativa, principalmente a
alunos de Licenciaturas, Mestrados Integrados e Doutoramentos em Medicina, Medicina Dentária e Farmácia. Além das
formação em Bases de Dados, onde se dão a conhecer as bases de dados e outros recursos de informação disponíveis na
BCSUC, as técnicas e estratégias de pesquisa e a recuperação de artigos científicos,e a formação em Gestores de
Referências Bibliográficas, dotando os formandos de conhecimentos sobre o gestor de referências bibliográficas Mendeley,a
Biblioteca presta também apoio à Docência e à Investigação dando a conhecer as plataformas disponíveis para apoio à
investigação e à elaboração dos CV, que garantam o controlo da presença Web e uma eficaz e eficiente recuperação das
publicações dos autores e dos indicadores exigidos em vários momentos do percurso académico e profissional: progressão na
carreira, candidatura a financiamento, etc. Aproveitando o início do ano lectivo, quando os alunos estão de regresso à vida
académica e necessitam de recursos credíveis de informação para os seus trabalhos académicos vamos possibilitar aos
colegas que nos visitam participar nas sessões de formação agendadas para o 1º semestre e o tipo de apoio prestado pela
BCSUC à comunidade académica do Pólo III.
1º dia - Manhã - Instalações e serviços da Biblioteca. Funcionamento e dinâmica da BCSUC.
Tarde - Formação em Recursos e Bases de Dados.
2º dia - Manhã - Fundos da Biblioteca. Depósitos e Reservados
Tarde - Formação Mendeley
3º Dia - Manhã- Repositórios (Estudo Geral, RCAAP). WebOPAC
Tarde - Formação em recursos e ferramentas de apoio ao ensino e à investigação.
Observações:

