
 

 
 

INFORMATION LITERACY COURSE 

SAIBA COMO O USO EFICAZ DA INFORMAÇÃO PODE CONTRIBUIR PARA O SEU 

SUCESSO ACADÉMICO! 

 

PROGRAMA 

 

 

SESSÃO 1. Definição do objecto de pesquisa. Utilização de recursos e desenvolvimento de 
estratégias de pesquisa 

 
A. Definição do objecto de pesquisa 
 
Localizar informação sobre um tema implica: 
1. Os “Cornell’s 7 steps” 
2. Identificar o tópico e a questão de investigação a tratar 
3. Compreender a tipologia das fontes de informação (fontes primárias e secundárias) 
4. Localizar os recursos de informação mais adequados (catálogos, bases de dados 

subscritas e em acesso aberto)  
5. Desenvolver estratégias de pesquisa 
6. Avaliar a informação tendo em conta critérios adequados: autor, editor, data de edição, 

processo de revisão por pares (peer-review), etc. 
7.  Saber utilizar a informação de forma ética 
 
B. Utilização de recursos electrónicos e desenvolvimento de estratégias de pesquisa 
 
1. Recursos de informação: visão geral 
2. O que é uma base de dados? 
3. Recursos específicos 
4. Estratégias de pesquisa 
5. Técnicas de pesquisa 
6. Criar expressões de pesquisa 
7. O Google vs. bases de dados subscritas 
8. Exercício prático 
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SESSÃO 2. Avaliação de fontes de informação  
 
1. Literacia da Informação (LI) 

 Conceitos e definições 
2. A importância da avaliação das fontes de informação 

 Fontes de informação tradicionais e não tradicionais 
3. Avaliação de fontes de informação de circulação corrente e académicas  

 Livros, revistas científicas, jornais e revistas  comerciais 

4. Avaliação de fontes de informação electrónicas 
 Critérios e “níveis” de avaliação  
 Indicadores institucionais e níveis de classificação (“rankings”) 
 Critérios clássicos e genéricos para a avaliação de fontes de informação 
 Avaliação de sítios web 
 Problemas na aplicação dos critérios clássicos de avaliação de qualidade a fontes de 

informação electrónicas 
Exercícios 

5. “Dicas” finais 
 

SESSÃO 3. Plágio, citações e referências bibliográficas 

1. A importância do tema do plágio no âmbito de um projecto e investigação 
2. Definição do conceito de plágio 

• Porque é que o plágio é um problema cada vez maior hoje em dia? 
• Diferentes formas de plágio  

3. Formas de detetar o plágio 
4. Estratégias para evitar o plágio  

• Saber identificar fontes de informação num trabalho académico 
• Saber quando é necessário citar um autor 
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SESSÃO 3. Plágio, citações e referências bibliográficas 
 
 
1. Normas e estilos bibliográficos 

2. Como gerir bibliografias de forma automática  

 Softwares de gestão bibliográfica 

Exercícios 

 Mendeley 

 Mini-teste de aplicação de conhecimentos 
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SESSÃO 4. Bibliometria e publicação científica  
 
1. Bibliometria 

 Definições 

 Contexto 

Como utilizar a bibliometria 

2. Critérios de avaliação de investigadores   

1. Bases de dados 

EXERCÍCIO 1 (10 min) 

2. Métricas  e ferramentas para investigadores  

EXERCÍCIO 2 (20 min) 

 Publicação científica e estratégias de publicação  

 Métricas e ferramentas para revistas científicas  

o Limites 

o Outras utilizações  

3. Estratégias de publicação  

 Porquê publicar numa revista científica? 

 O processo de revisão dos artigos  

 Ferramentas para autores  

 Acesso Aberto  

 Visibilidade e perfis de investigadores  

EXERCÍCIO 3 (10 min) 

 Métricas alternativas 
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1. SEMINÁRIO 

  Sean Story  
 
 
 

"The Road to Information Literacy" 
 

 

 

 

 

2. Teste de escolha múltipla  

3. Questionário de avaliação do Curso de Literacia da Informação  
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