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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Reitoria da Universidade do Porto, Unidade de Documentação e Informação da UPDigital
Morada: Praça Gomes Teixeira, s/n, 4099-002 Porto Portugal
Telefone: 220408000
E-mail: documentacao.informacao@uporto.pt
Título da Ação: "Como se gere o património da informação da Universidade do Porto"
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos
Nº máximo de participantes por ação: 6 participantes
Nº mínimo de participantes por ação: 1 participante
Data de realização: 10 e 11 de outubro
Contacto para inscrições: documentacao.informacao@uporto.pt; aecr@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
“Como se gere o património da informação da Universidade do Porto"
10 de outubro de 2019
Manhã (10:30h - 12:30h)
1. Acolhimento/Receção dos participantes
2. Apresentação da Unidade da Gestão de Documentação e Informação
2.1. Missão, estrutura e serviços da Unidade de Gestão de Documentação e Informação.
2.2. Políticas de Aquisição de Recursos para a comunidade UP.
Almoço (12:30h - 14:00h)
Tarde (14:00h - 17:30h)
3. Visita ao Arquivo da Reitoria da UP
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.
4. Sistema integrado de gestão de arquivos (ARCHEEVO)
Objetivo: Conhecer e operar as principais funcionalidades do ARCHEEVO.
Resumo: O ARCHEEVO é a principal ferramenta de interação entre o Arquivo e os utilizadores.
11 de outubro de 2019
Manhã (10:30h - 12:30h)
1. Sistema integrado de gestão de bibliotecas - ALEPH 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. Gestores de Referências Bibliográficas - EndNote e Mendeley

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 (12:30h - 14:00h)
Tarde (14:00h - 17:30h)
3. Visita à Biblioteca do Fundo Antigo da Reitoria da UP
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.
4. Serviço de Conservação e Restauro Objetivo: Conhecer o funcionamento e espaços do Serviço de Conservação e
Restauro.
Resumo: O Serviço de Conservação e Restauro da U. Porto tem por missão responder às necessidades dos arquivos,
bibliotecas e museus da U. Porto, assim como de entidades externas, através da preservação e recuperação do património
documental e artístico realizado sobre papel e pergaminho.
5. Reunião final para apreciação do Programa de Mobilidade

Observações:
Poderá haver ligeiras alterações ao programa inicial.

