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IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Bibliotecas do Politécnico de Leiria
Morada: Biblioteca José Saramago, campus 2, Morro do Lena, Alto do Vieiro, 2411-901, Leiria
Telefone: 244820313
E-mail: biblioteca.campus2@ipleiria.pt
Título da Ação: Bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria: Os MOOCs como ferramentas de formação de
utilizadores
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos\Estudantes da área BAD
Nº máximo de participantes por ação: 8
Nº mínimo de participantes por ação: 2
Data de realização: 20 de outubro de 2020
Contacto para inscrições: sd.eventos@ipleiria.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
Objetivo:
Uma Biblioteca do Ensino Superior que se encontra ao serviço de comunidades que lidam por natureza com a inovação e o
empreendedorismo não pode alhear-se dessa realidade e tem que investir em novos procedimentos e novos serviços,
adequados aos públicos-alvo que pretende atrair e envolver. Neste campo, as Bibliotecas do Ensino Superior devem apostar
na inovação para alcançar os seus públicos, criando novas formas de formação à distância como, por exemplo, os MOOCs. Os
MOOCs (Massive Online Open Courses) caracterizam-se por serem massivos, abertos, online e terem características de
formação, uma vez que deve existir um professor-tutor, data de início e término do curso e sistema de avaliação. Este novo
modelo de ensino online e apresenta-se como uma oportunidade para as Bibliotecas do ensino superior no âmbito da formação
de utilizadores.
Programa:
Acolhimento e receção - Biblioteca José Saramago, campus 2 do IPLeiria (Escola Superior de Tecnologia e Gestão/Escola
Superior de Saúde)
Manhã – 10:00 h
1. Apresentação das Bibliotecas do Politécnico de Leiria;
2. A experiência das Bibliotecas do Instituto Politécnico de Leiria na criação de MOOCs;
3. Os MOOCS E-books nas Bibliotecas de ensino superior e Direitos de Autor e Repositórios Institucionais;
4. Visita guiada à Biblioteca José Saramago (campus 2 do IPLeiria).
Tarde – 14:00 h
1. MOOCs no Politécnico de Leiria: como funciona?
2. Uso de ferramentas web para a produção de MOOCs.
Observações:

