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IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: FEUP - Serviço de Documentação e Informação 
Morada: FEUP - Rua Dr. Roberto Frias, s/n 
Telefone: 225081440 
E-mail: biblioteca@fe.up.pt 
 
Título da Ação: Comunicação científica e exposições 
Público-alvo: Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos, Estudantes da área de BAD 
Nº máximo de participantes por ação: 4 
Nº mínimo de participantes por ação: 2 
Data de realização: 12/10/2022 a 12/10/2022 
Contacto para inscrições: smedina@fe.up.pt 
 
Facilidades logísticas 
Acesso às cantinas: Sim 
Acesso à residência de estudantes: Não 
Hotéis com protocolos: Não 
Nome dos Hotéis:  
Outras Facilidades:   
 

PROGRAMA DA VISITA 
Os Serviços de Documentação e Informação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (SDI-FEUP) têm vindo a 
alargar o apoio à comunidade académica na disseminação dos processos e resultados da investigação científica através de 
exposições. Aproveitando a infraestrutura do serviço, que integra as valências da museologia, biblioteconomia e arquivística, 
estas exposições são concebidas em modo colaborativo com a comunidade académica e permitem comunicar a atividade 
científica além da esfera especializada da Universidade. Serão abordados os seguintes temas: - as referências para uma 
abordagem centrada na programação e curadoria de exposições como um serviço de apoio à comunidade académica; - as 
estratégias de comunicação pública da investigação científica; - o planeamento e produção de atividades culturais em torno da 
investigação científica; - as dificuldades sentidas ao longo do processo e a partilha das soluções encontradas; - a compreensão 
do impacto da atividade na comunidade académica e a avaliação do programa. Os conteúdos programáticos desta ação, 
sempre que se justificar, serão ilustrados a partir da experiência dos SDI - FEUP. OBJETIVOS A ação proposta no âmbito 
deste programa de mobilidade tem como objetivos: - a promoção de um serviço de exposições como parte integrante do 
programa de apoio das Bibliotecas do Ensino Superior (BES) à comunidade académica; - a partilha com os participantes das 
bases concetuais e das ferramentas que permitam desenvolver atividades expositivas com propósitos de comunicação pública 
da investigação científica; - o contributo para a melhoria e eficácia das atividades de apoio das BES à comunidade de 
investigadores; - o incentivo à colaboração em rede das BES e à criação de comunidades de prática no domínio das atividades 
culturais sobre a investigação científica. PROGRAMA 9h30. Acolhimento e visita à Biblioteca FEUP 10h00-12h30. A 
comunicação pública da investigação científica através de exposições– referências concetuais e estratégias de programação 
12h30 – 14h00. Almoço 14h00 - 16h00. Planeamento e produção de exposições em parceria com a comunidade académica 
16h00 - 17h00. Reflexão conjunta sobre desafios e oportunidades no domínio da constituição de redes de colaboração entre 
BES Avaliação do programa 17h00. Fim da sessão 


