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Ciclo de formação para apoio ao trabalho          
académico

Ir ao encontro das necessidades da 
comunidade académica

Desenvolver competências ao nível da 
pesquisa e investigação, seleção e avaliação de 
diversas fontes de informação

Fornecer ferramentas de gestão eficaz da 
informação



Formatos:
 Online:

 Webinars
 Conteúdos no moodle

 Presencial.

Horários:
 Laboral;
 Pós-laboral.

Línguas:
 Português;
 Inglês;
 Espanhol (em preparação).



Formações:

Informação, onde estás tu? - Métodos de 
pesquisa

Plágio não! Faça citação – Como evitar o plágio

Citar e referenciar sem stressar! – Gerir citações 
e referências bibliográficas com o Mendeley

Eu cito. Tu citas. Nós referenciamos – Citar e 
referenciar com as normas APA



4U EM NÚMEROS

2
sessões

80
participantes

2020 2021

6
sessões

318
participantes

Internos

Externos

Formandos



Avaliação da formação



COMUNIDADE 
GLOBAL



redeescoladegoverno.fdrh.rs.gov.br

Ciclo de webinars sobre a área da criação e 
gestão da informação científica

Reforçar as competências da comunidade 
académica

Abrir iniciativa à comunidade alargada do 
ensino superior nacional e internacional

Apostar na cooperação e na partilha como 
promotoras do desenvolvimento global
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https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUjr-5v_PXAhVDQBoKHWyqDeAQjB0IBg&url=http://redeescoladegoverno.fdrh.rs.gov.br/conteudo/1742/prefeitura-de-taquara-e-faccat-formalizam-adesao-a-rede-escola-de-governo-durante-interiorizacao&psig=AOvVaw3aSNQHmOli17-qpxKl3w3h&ust=1512584695236649


Webinars 2020:

Publicar melhor: como usar a web of science e a scopus
como estratégia de publicação - Susana Lopes

Escrita científica – princípios gerais para obter uma 
publicação científica – Ricardo Malheiro (ReadyToPub)

Literacia da informação em contexto universitário: da 
pesquisa à publicação - Tatiana Sanches, Maria da Luz 
Antunes e Carlos Lopes

Acesso aberto, ciência aberta e avaliação académica e 
científica: coexistência pacífica? – Eloy Rodrigues



Webinars 2021:

Escrita científica – princípios gerais para obter uma 
publicação científica - Ricardo Malheiro (ReadyToPub)

Licenças creative commons: o que são e como 
funcionam? – Teresa Nobre

Abertura e gestão de dados de investigação: planos de 
gestão de dados e publicação de dados – Pedro Príncipe

Webinar interligação ciência vitae e repositório ic-online
– sessão hands-on – Rosa Marcos



4ALL EM NÚMEROS

4
sessões

224
participantes

2020 2021

4
sessões

251
participantes

Nacionais

Internacionais

Formandos



Avaliação da formação



dulce.correia@ipleiria.pt
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