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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: ISPA-Instituto Universitário
Morada: Rua jardim do tabaco, 34
Telefone: 218811753
E-mail: clopes@ispa.pt
Título da Ação: Integração das competências de literacia da informação no currículo académico: A experiência do
ISPA-Instituto Universitário
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores
Nº máximo de participantes por ação: 5
Nº mínimo de participantes por ação: 1
Data de realização: 11 de dezembro
Contacto para inscrições: clopes@ispa.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas: Sim
Acesso à residência de estudantes: Não
Hotéis com protocolos:
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:
ISPA fica a 50m da Estação de Santa Apolónia
PROGRAMA DA VISITA
Os profissionais da informação são um dos agentes neste novo sistema de ensino-aprendizagem. De acordo com as
Recomendações para as Bibliotecas do Ensino Superior de Portugal (GT-BES, 2016),os profissionais da informação estão
capacitados para ministrar os novos conteúdos da literacia da informação. Neste âmbito, é importante afirmar a necessidade de
desenvolvimento da literacia da informação na comunidade académica, sublinhando, junto dos parceiros institucionais, a
importância da creditação de competências de literacia da informação, incluindo nos curricula dos cursos iniciativas que
promovam essas competências e garantindo que a biblioteca responde, de forma prospetiva e proactiva, às solicitações dos
docentes para apoio às atividades de ensino e investigação. Por outro lado, apostar no reforço e desenvolvimento de
competências técnicas e pedagógicas dos profissionais das bibliotecas e na criação de conteúdos online para as atividades de
formação e transferência de conhecimento da Biblioteca, investindo no estabelecimento de parcerias com os docentes e na
conceção e desenvolvimento de serviços de apoio ao ensino, concretizando iniciativas que promovam a partilha de conteúdos.
Apresentamos a experiência da integração curricular da Literacia da informação no curriculum académico do 1º ano do curso
de Mestrado Integrado em Psicologia do ISPA-Instituto Universitário.
PROGRAMA
10h - Recepção e visita às instalações
10h30 - Processo de Integração curricular das competências transversais
11h - Desenho da Unidade Curricular e Conteúdos programáticos
11h30 - Objectivos de Aprendizagem
12h00 - Metodologias de ensino e avaliação
12h30 - Modelo pedagógico inspirado na Framework da ACRL (2016)
13h – Almoço
14h – Plataforma de gestão de conteúdos de suporte aos estudantes (ecampus)
14h30 - Materiais pedagógicos produzidos (Toolkit)

15h - Avaliação da Unidade Curricular pelos estudantes
15h30 - Testemunhos de estudantes sobre a transferência de conhecimento (focus group)
16h30 - Melhorias e desafios futuros
16h30 – Perguntas & Respostas
16h45 - Confraternização - Cafés com o melhor Bolo Rei do MUNDO!
17h- Votos de Boas FESTAS
Observações:
Boa disposição, precisa-se!!!

