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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)
Morada: Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa
Telefone: 210464254
E-mail: joao.carlos.dias@iscte-iul.pt
Título da Ação: As Bibliotecas de Ensino Superior e a Gestão de Ciência: competências dos Profissionais de
Informação
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD\Outros
Nº máximo de participantes por ação: 10
Nº mínimo de participantes por ação: 5
Data de realização: 26 e 27 de setembro
Contacto para inscrições: joao.carlos.dias@iscte-iul.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos: Não
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
PROGRAMA DA VISITA
O envolvimento das Bibliotecas de Ensino Superior na comunidade científica tem sido crescente nos últimos anos. Para
responder às necessidades dos investigadores, os bibliotecários têm diversificado as suas competências. Esta diversificação
tem sido concretizada, por um lado, através da aquisição de funções cada vez mais inovadoras e, por outro, estabelecendo
parcerias de trabalho com outros profissionais, como é o caso dos gestores de ciência, resultando na formação de equipas
consentâneas com a realidade atual das BES neste contexto. Esta ação pretende partilhar o projeto que se encontra a ser
desenvolvido por uma equipa de bibliotecários e gestores de ciência nos Serviços de Informação e Documentação do ISCTEIUL no âmbito da gestão de informação científica. Este projeto tem seguido um modelo de trabalho com quatro dimensões:
Publicação, Disseminação e Acesso, Formação e Referência e Curadoria da Produção Científica.
Programa:
Dia 1
10:00-10:30
E-infraestruturas de gestão de informação científica: CRIS, Repositório Institucional, plataformas nacionais e internacionais
10:30-11:30
As Bibliotecas de Ensino Superior na gestão de ciência: partilha de experiências
11:30-12:30
Visita à Biblioteca ISCTE-IUL
Visita aos serviços técnicos da Biblioteca: o que fazemos para além da gestão de ciência
12:30-14:00 - Almoço
14:00-17:00 – Curadoria da Produção científica
Interoperabilidade: uma mais-valia na gestão de ciência: o caso do Ciência-IUL e Repositório ISCTE-IUL
Validação, enriquecimento e qualidade de metadados: a relevância do trabalho de equipa e os instrumentos necessários
Gestão de perfis de investigador

Dia 2
10:00-11:00 – Formação e Referência
Os três níveis de formação convencional: recursos e serviços; pesquisas em bases de dados; processamento, tratamento, uso
e disponibilização da informação
A formação especializada: o papel do serviço de referência
Explorar novos meios de formação: Moocs & guias temáticos
11:00-12:00 – Publicação & Disseminação e Acesso
Aconselhar para a publicação
Ferramentas e conteúdos para a gestão de ciência
Reportar para dar a conhecer: relatórios de produção científica
12:00-14:00 - Almoço
14:00-16:00
Da Teoria à Prática: interpretar conceitos para uma aplicação adequada. Identificadores persistentes, tipos de publicação,
metadados, políticas das editoras
Debate final e avaliação do Programa de Mobilidade
Observações:

