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IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: ISPA-Instituto Universitário 
Morada: Rua Jardim do Tabaco, 44 
Telefone: 218811752 
E-mail: clopes@ispa.pt 
 
Título da Ação: Integração das competências de literacia da informação no currículo académico: A experiência do 
ISPA-Instituto Universitário 
Público-alvo: Dirigentes, Técnicos Superiores 
Nº máximo de participantes por ação: 5 
Nº mínimo de participantes por ação: 2 
Data de realização: 20/12/2022 a 20/12/2022 
Contacto para inscrições: clopes@ispa.pt 
 
Facilidades logísticas 
Acesso às cantinas: Sim 
Acesso à residência de estudantes: Não 
Hotéis com protocolos: Não 
Nome dos Hotéis:  
Outras Facilidades:  Metro e Estação de Santa Apolónia a 2m do ISPA. 
 

PROGRAMA DA VISITA 
Os profissionais da informação são um dos agentes neste novo sistema de ensino-aprendizagem. De acordo com as 
Recomendações para as Bibliotecas do Ensino Superior de Portugal (GT-BES, 2020-2022), os profissionais da informação 
estão capacitados para ministrar os novos conteúdos da literacia da informação. Neste âmbito, reforçar as competências em 
literacia da informação alinhadas com as necessidades dos utilizadores, estabelecendo estratégias de capacitação para 
públicos diversificados com recurso a formatos e canais variados, oferecendo programas de formação de qualidade que 
incluam abordagens integradoras, a definição de objetivos de aprendizagem e a planificação com recurso a referenciais 
internacionais. Por outro lado, assumir o papel das Bibliotecas do Ensino Superior como agentes de mudança e de pioneirismo 
tecnológico, líderes, parceiros e implementadores das tendências emergentes no Ensino Superior no âmbito da gestão da 
informação e do ensino-aprendizagem, reforçando a posição influente das Bibliotecas e dos seus profissionais no quadro 
institucional. Apresentamos a experiência da integração curricular da Literacia da informação no curriculum académico do 1º 
ano do curso de licenciatura em Psicologia do ISPA-Instituto Universitário. PROGRAMA 10h - Receção e visita às instalações 
10h30 - Processo de Integração curricular das competências transversais 11h - Desenho da unidade curricular e conteúdos 
programáticos 11h30 - Objetivos de aprendizagem 12h00 - Metodologias de ensino e avaliação 12h30 - Modelo pedagógico 
inspirado na Framework da ACRL (2016) 13h – Almoço 14h – Plataforma de gestão de conteúdos de suporte aos estudantes 
(ecampus) 14h30 - Materiais pedagógicos produzidos (Toolkit) 15h - Avaliação da unidade curricular pelos estudantes 15h30 - 
Testemunhos de estudantes e docentes sobre a transferência de conhecimento (focus group) 16h30 - Melhorias e desafios 
futuros 16h30 - Perguntas & respostas 16h45 - Confraternização - Cafés com o melhor Bolo Rei do MUNDO! 17h - Votos de 
Boas FESTAS Observações: Boa disposição, precisa-se!!! 


