Código de Identificação: PM 2/2021

IDENTIFICAÇÃO
Instituição: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto - Serviços de Documentação e Informação- Biblioteca
Morada: Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto
Telefone: 225081442
E-mail: biblioteca@fe.up.pt
Título da Ação: A Infoliteracia a contribuir para o sucesso dos estudantes logo no 1º ano
Público-alvo: Dirigentes\Técnicos Superiores\Assistentes Técnicos
Nº máximo de participantes por ação: 5
Nº mínimo de participantes por ação: 3
Data de realização: 1 e 2 de junho
Contacto para inscrições: cslopes@fe.up.pt
Facilidades logísticas
Acesso às cantinas:
Acesso à residência de estudantes:
Hotéis com protocolos:
Nome dos Hotéis:
Outras Facilidades:

PROGRAMA DA VISITA

Objetivo: dar a conhecer a intervenção da Biblioteca nas atividades de ensino e aprendizagem, em particular a experiência de
integração das atividades de formação em infoliteracia numa Unidade Curricular (UC) do 1º ano.
Descrição: apresentação e partilha de uma experiência de formação desenvolvida pela Biblioteca ao longo dos anos, que
evoluiu para um modelo de ensino aprendizagem em blended-learning, como resultado do trabalho de parceria com a
comunidade docente, o qual tem contribuído para a integração e sucesso dos estudantes logo desde o 1º ano.
Formato online
Dia 1
10h00 - receção e apresentação dos participantes
10h30 / 11h30 - apresentação da UC Projeto FEUP (UC transversal aos cursos de mestrado integrado em engenharia)
Pausa – 11h30 / 11h45
11h45 / 13h00 - atividades de formação em infoliteracia desenvolvidas no âmbito desta UC: formato presencial (sessão teórica
e atividades práticas)
Dia 2
10h00 – (cont.) atividade de formação em formato e-learning: (Moodle e Libguides)
10h30 / 11h30 - Avaliação das atividades de formação (desempenho académico): formativa (Moodle: quizzes) e sumativa
(Moodle: mini-teste)
Pausa – 11h30 / 11h45
11h45 / 12h30 - satisfação dos estudantes com as atividades de formação: questionários
12h30 / 13h00 - debate de ideias e discussão final
Observações:
Programa online

