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serviço de 

formação de 

utilizadores 



o que nos move?o que nos move?



a informar para formar!

alunos do 3º ciclo e secundário
professores



como efetuar uma pesquisa
pesquisa de fontes de informação
avaliação de páginas web
referências bibliográficas nos trabalhos
jogo de aplicação prática

conteúdosconteúdos



tenho um trabalho 
académico para fazer e 
agora? procurar e usar a 
informação na internet

alunos do ensino secundário
professores

como efetuar uma pesquisa

avaliação de páginas web

referências bibliográficas



gerir referências 
bibliográficas: Mendeley

alunos da Universidade de Santiago 
(Cabo Verde)| Centro de Capacitação 

e Promoção do Emprego



iniciação ao Mendeley

Mendeley desktop

Mendeley e os processadores de texto

Mendeley e a Web Social

suporte ao Mendeley

conteúdosconteúdos



acesso à informação 
académica: técnicas 
e competências 
essenciais

alunos de Angola candidatos ao 
ensino superior



as bibliotecas da UA

pesquisar nas bibliotecas da UA

a informação científica e técnica em formato digital

portal Web das bibliotecas da UA

estratégias de pesquisa e recuperação de informação

o bom uso da informação: citar e referenciar

gestão de referências bibliográficas

conteúdosconteúdos



perfil de investigadores 
na web

profissionais de informação 
investigadores

investigadores nos dias de hoje 

identificação de autoria 

serviços de identificação de autoria 

profissionais de informação



o bom uso da 
informação: 
citar e referenciar

plágio

ferramentas para detetar plágio

citações e referências bibliográficas

normas e estilos
ferramentas para citações
/ referências bibliográficas
citation builders

profissionais de informação



tenho um trabalho 
académico para 
fazer. como gerir a 
bibliografia?

descoberta e uso da informação 

conhecer para melhor aplicar 

sobre o ombro de gigantes 

criar proximidade

profissionais de informação



gestão e publicação de 
revistas científicas em 
ambiente académico: 
como dar o salto?

profissionais de informação 
investigadores



publicações científicas em ambiente 
académico
OJS: Open Journal Systems

dar o salto: fluxo editorial

impacto

conteúdosconteúdos



acesso à informação 
académica: técnicas 
e competências 
essenciais

alunos de Angola candidatos 
ao ensino superior



as bibliotecas da UA

pesquisar nas bibliotecas da UA

a informação científica e técnica em formato digital

portal Web das bibliotecas da UA

estratégias de pesquisa e recuperação de informação

o bom uso da informação: citar e referenciar

gestão de referências bibliográficas

conteúdosconteúdos



saltos
certificação da unidade de formação

ECTS para suplemento ao diploma



ddesafiosesafios

dar resposta aos pedidos
equipa / disponibilidade

atualização de competências
criação de conteúdos adaptados aos públicos 



obrigada!obrigada!
Universidade de AveiroUniversidade de Aveiro
Serviços Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologiade Biblioteca, Informação Documental e Museologia


