Thornton Willis

Capacitar
bibliotecas universitárias e literacias
De 3 a 6 de maio, a biblioteca do Instituto de Educação e da Faculdade de
Psicologia promove um ciclo de formação e debate em torno de diversas
literacias – da leitura, estatística, digital e mediática - e partilha as suas
melhores práticas, através de atividades e workshops abertos à
comunidade académica e profissional.
grupos de leitores – citar e referenciar – Pordata – trabalhos académicos – sistemas de pesquisa
– gestão de dados científicos – repositórios – leitura – formação – coleções – gestores
eletrónicos de bibliografia – teses e dissertações – literacias – património – cidadania – e muito
mais

Instituto de educação | Faculdade de Psicologia

Programa
A semana CAPACITAR será marcada pela difusão das melhores práticas do serviço à
comunidade de profissionais das bibliotecas académicas e aberta a alunos do ensino superior.
Em consequência, serão realizados workshops todos os dias, gratuitos e abertos.
Cumulativamente terão lugar iniciativas associadas às dinâmicas da biblioteca e à importância
das literacias, da informação e da documentação em contexto universitário. O projeto Capacitar
associa-se também ao evento 7 dias com os Média.
ENTRADA LIVRE
Dia 3 – Abertura da Semana CAPACITAR com os Diretores do Instituto de Educação (IE) e da
Faculdade de Psicologia (FP) – 16h45
Dia 3 maio
Leitura, Literatura e Literacia
a) 17h00: Workshop: Porquê e como dinamizar grupos de leitores em bibliotecas
universitárias? (Gaspar Matos - IE)
b) 18h00: Atividade: Duas de Letra – Grupo de Leitores da FP e IE, discussão de O Pecado
de Porto Negro, de Norberto Morais, com a presença do autor, finalista do prémio Leya
Dia 4 maio
Da biblioteca museu à biblioteca digital
a) 17h00: Workshop: Apoiar o estudo e a investigação nas bibliotecas universitárias
(Tatiana Sanches – IE; Maria da Luz Antunes - ESTSeL)
b) 18h00: Atividade: Mesa redonda Da biblioteca museu à biblioteca digital (Pedro Estácio,
Isabel Rebolho - Faculdade de Letras, ULisboa; Maria João Mogarro - IE; Isabel Sanches Secretaria Geral da Educação e Ciência)
Dia 5 maio
Literacia mediática e digital
a) 17h00: Workshop: Citar e referenciar com o Mendeley (Paula Seguro de Carvalho,
ESTSeL)
b) 18h00: Atividade: Debate Literacias digital e mediática e cidadania (Guilhermina
Miranda – IE; Diana Carvalho - CAPP, ISCSP; representante do ISLA Santarém*; Carolina
Pereira - Projeto Lídia, IE)
Dia 6 maio
Pesquisa e produção de conhecim ento
a) 10h00: Workshop: Apoio a trabalhos académicos (Cristina Lopes, IE)
b) 12h00: Atividade: Desafio Biblioteca: sabes encontrar tudo o que é preciso?
Atribuição de prémios: Desafio Biblioteca e Concurso melhor frase para marcador de
livro (alunas da licenciatura em Educação e Formação)
c) 15h00: Workshop: Pesquisa Pordata e Pordata Kids (Bernardo Gaivão, Pordata)
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