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missão

 No âmbito da sua missão de colaborar ativamente no 

processo de ensino/aprendizagem e no apoio à 

investigação desenvolvida na Universidade de Aveiro, 

as Bibliotecas da UA têm vindo a desenvolver e a 

implementar um conjunto de serviços de valor 

acrescentado, através de uma estratégia global efetiva

com vista a promover o acesso às fontes de informação, 

a reafirmar a relevância das competências de literacia 

da informação e a potenciar o seu papel nestes 

processos.



Formação de 
utilizadores e 
projetos de 
literacia de 
informação



Formação de 
utilizadores

O PLANO ANUAL

 Os SBIDM mantêm um Plano Anual de Formação, com um vasto 

conjunto de sessões presenciais e workshops, visando construir 

uma comunidade de utilizadores autónomos e competentes na 

compreensão dos recursos de informação, no uso e gestão destes 

recursos e nas estratégias de descoberta da informação 

académica e científica.

NA PRÁTICA...

 A consecução deste Plano Anual tem por base o contínuo reforço 

das competências da equipa de trabalho, a aposta na colaboração 

com docentes e na diversificação de temas e modelos de 

formação que possam ir ao encontro das necessidades 

informacionais da nossa comunidade e que são identificadas ao 

longo do ano, através do serviço de referência e apoio à pesquisa 

da informação, serviço de atendimento, questionários e entrevistas



Formação de 
utilizadores por 
solicitação dos 

docentes

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 302 sessões

 622 horas de formação

 6533 formandos

TIPOLOGIAS

 “Gerir referências bibliográficas: Mendeley”

 ”Seleção de fontes de informação científica”

 ”Pelos trilhos da informação”

 ”Pesquisa de informação estatística”



Workshops 
promovidos pela 

biblioteca

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 63 sessões

 127 horas de formação

 2412 formandos

TIPOLOGIAS

 “Não stresses, usa o Mendeley!”

 ”Seleção de fontes de informação científica”

 ”Pesquisa de informação estatística: PORDATA, INE, EUROSTAT”

 “O admirável mundo dos livros eletrónicos”

 “Como cumprir as normas de apresentação escrita das teses e dissertações da UA”

 “Fontes de Informação europeia na Internet”

 ”Pelos trilhos da Informação”

 “ORCID: as suas publicações num único identificador”

 “SCOPUS ou Web of Science? Tirar o melhor partido da pesquisa de informação”

 “Onde estão as minhas citações: ferramentas e dicas”

 “Revisão de literatura: estratégias e dicas”

 “Depósito de publicações no RIA e os requisitos da FCT e do H2020”





Semana dos 
investigadores

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

 11 sessões

 20 horas

 439 participantes

TIPOLOGIAS

 “Como cumprir as normas de apresentação escrita das teses e 

dissertações da UA”

 ” Onde estão as minhas citações? Ferramentas e dicas”

 ” Patentes: pesquisa de informação tecnológica”

 “Novas métricas alternativas na investigação científica”

 “Animation molecular biology”

 “ORCID: as suas publicações num único identificador”

 “Financiamento de publicações e o Acesso Aberto no Horizonte 

2020”

 “Do acesso aberto à ciência aberta: onde estamos e por onde

vamos?”





Conteúdos 
de apoio ao 

utilizador

PARA QUEM

 No reforço ao Plano de Formação e com vista a um maior e

melhor apoio aos utilizadores das bibliotecas da UA, têm

sido regularmente criados tutoriais e conteúdos vários de

auxílio ao uso da informação disponível nas bibliotecas da

UA, nas bases de dados e plataformas digitais de

informação bibliográfica.

ONDE

 FAROL - plataforma de guias temáticos das bibliotecas 

da UA – http://farol.web.ua.pt

 Portal web das bibliotecas da UA; Moodle

 Slideshare;

 ISSUU;

 Blog “A Biblioteca Informa” e “A Biblioteca em Forma”;

 Boletim das bibliotecas da UA “A Biblioteca Informa”.

http://farol.web.ua.pt/


Conteúdos 
de apoio ao 

utilizador

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 138 conteúdos

ALGUNS EXEMPLOS...

 Guia temático “Alunos de licenciatura”;

 Guia temático “Catálogo bibliográfico das bibliotecas da UA”;

 Guia temático  “Gestão de referências bibliográficas: o bom uso da 

informação”

 Perguntas frequentes

 Tutorial “Prática baseada na evidência”;

 Tutorial “Fontes de informação estatística na Web: guia de apoio”;

 Boletim nº 34, primavera/verão 2015 – “Ponto, espaço, traço: citar e 

referenciar”;

 Boletim nº 37, verão – “Especial Novos Alunos 1º ciclo”;

 Etc.





Referência e 
apoio à pesquisa 
de informação

QUEM

 Através de técnicos especializados, as bibliotecas mantêm um 

serviço diário e personalizado de apoio e orientação dos 

utilizadores na localização dos recursos de informação adequados 

às suas necessidades, dotando-os de competências de pesquisa e 

recuperação da informação, de gestão de referências 

bibliográficas e respondendo a outras necessidades manifestadas 

pelos utilizadores.

ONDE 

 Este serviço é fornecido presencialmente, em espaço

próprio, em sessões individuais e de forma muito

personalizada, num ambiente de conforto e de alguma

informalidade, mas também via e-mail e por telefone.



Referência e 
apoio à pesquisa 
de informação

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 2116 pedidos

 970 em ambiente presencial

 1035 via email

 103 por telefone

 15 através do Facebook



Apoio ao 
utilizador com 
necessidades 

especiais

PARA QUEM

 Serviço individualizado através da sigla SAUNE (serviço de apoio

aos utilizadores com necessidades especiais) é especialmente

dirigido aos alunos da UA (cegos, com baixa-visão, surdos e com

mobilidade reduzida) apoiando-os e orientando-os, de forma

personalizada e por duas técnicas especializadas, no acesso à

informação e ao conhecimento.

O QUÊ 

 Apoio efetuado através da produção de conteúdos digitais em

formato acessível e sua disponibilização na plataforma (materiais

de apoio às aulas e ao estudo, bibliografia recomendada e

tutoriais adaptados); impressão de conteúdos em formato Braille;

realização de sessões de formação individualizadas e presenciais;

disponibilização de gabinetes equipados com tecnologias de

apoio.



Apoio ao 
utilizador com 
necessidades 

especiais

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 397 pedidos

 281 documentos tratados e tornados acessíveis



Atividades de 
comunicação e 

divulgação

OBJETIVO

 Para a consecução do nosso objetivo de construir uma

comunidade de utilizadores autónomos e competentes na

compreensão, uso e gestão dos recursos de informação, e nas

estratégias de descoberta da informação académica e científica, é

essencial apostar continuadamente na adequação de conteúdos e

serviços e na sua comunicação e divulgação eficazes.

O QUÊ

 É feita uma forte divulgação de eventos, recursos e

serviços, sessões de formação, workshops e outras

informações de interesse para a comunidade.



Atividades de 
comunicação e 

divulgação

OS CANAIS

 Através de e-mail para os diversos grupos de utilizadores, 

consoante os tipos de informação a divulgar. Redes Sociais 

(Facebook, Blogs, Twitter, Slideshare, ISSUU); Páginas web dos 

SBIDM, da Biblioteca e das restantes bibliotecas da rede; Jornal 

Online, o portal de notícias da UA; Blogue das Bibliotecas da UA “A 

Biblioteca em Forma” e o Boletim “A Biblioteca Informa” (formato 

impresso disponível nas salas de leitura e em formato eletrónico 

no ISSUU); DALI – Divulgação, Apoio e Literacia de Informação, um 

meio de partilha e divulgação disponível à entrada da Biblioteca; 

FAROL – Guias temáticos.

NÚMEROS DOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

 243 divulgações

 253 artigos no blogue “A Biblioteca em Forma”

 317 artigos no blogue “A Biblioteca Informa”

 149 vídeos para o DALI





Espaços

Não menos importante no apoio às atividades de estudo, 

aprendizagem e à investigação dos alunos e investigadores 

da UA, são os espaços de estudo e trabalho disponibilizados 

nas bibliotecas.

Além das dez salas de leitura, confortáveis e espaçosas, das 

bibliotecas da UA, tem sido possível criar e disponibilizar 

cada vez mais espaços para trabalho de grupo e estudo 

individual.



Espaços

GABINETES DE ESTUDO

Hoje, a Biblioteca da UA oferece 36 gabinetes de estudo

individual ou para grupos até três pessoas e 11 salas de

estudo em grupo (diversas capacidades), que todos os

dias podem ser requisitadas aos balcões da Biblioteca e,

muito em breve, através de reserva autónoma via

plataforma própria na página web da biblioteca.



Espaços

AMERICAN CORNER MEDIALAB

Espaço onde a comunidade académica se pode reunir e ter

acesso a tecnologias e ferramentas emergentes, podendo

modelar e imprimir objetos assim como participar nos

Workshops que aqui são promovidos e nos quais os

participantes podem aprender a criar e materializar as suas

ideias e conceitos, de forma simples e rápida, mesmo que

não tenham quaisquer conhecimentos técnicos de

modelação e impressão 3D.



Obrigada!


