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 Vivemos numa sociedade globalizada;

 Assistimos a um rápido desenvolvimento
tecnológico, sobretudo, ao nível das tecnologias da
comunicação;

 Esta realidade trouxe democratização da informação
e do conhecimento.

Introdução



 Para o ensino, esta evolução tecnológica trouxe novos
desafios;

 Os computadores, a Internet e as tecnologias de
comunicação vieram alterar a forma como se ensina e
aprende nas escolas e nas universidades;

 A utilização de objetos multimédia, de plataformas de
ensino online, de vídeo, entre outras, são ferramentas
muito comuns hoje em dia no ensino superior.

Introdução



 As Bibliotecas encontram-se ao serviço de
comunidades;

 As Bibliotecas do Ensino Superior lidam, por
natureza, com a inovação e o empreendedorismo;

 Não podem alhear-se dessa realidade;

 Têm que investir em novos procedimentos e novos
serviços, adequados ao público-alvo que pretendem
atrair e envolver.

Introdução



 As Bibliotecas têm que se reinventar, correspondendo aos
interesses e necessidades dos seus utilizadores sob pena de
morrerem lentamente;

 Têm que ter impacto junto da comunidade alargada que
servem;

 Quem determina o valor e pertinência dos serviços são os
seus utilizadores.

Introdução



 As Bibliotecas do IPLeiria reformularam a oferta
formativa destinada aos seus utilizadores;

 Manteve-se a tradicional formação presencial, em
contexto de sala de aula;

 Optou-se em maior escala pelo ambiente digital porque a
comunidade é maioritariamente constituída por nativos
digitais.

Bibliotecas do IPLeiria



 Já se realizaram 2 MOOCS e estamos a caminho de lançar
mais 2;

 As negociações com os Serviços Académicos e a Unidade
de Ensino à Distância para disponibilizar-se uma unidade
curricular no moodle;

 Estamos a preparar formação em inglês para os
estudantes e colaboradores Erasmus.

Bibliotecas do IPLeiria





 E-books nas Bibliotecas de Ensino Superior;

 Publicação em acesso livre e Direitos de

Autor.

Cursos MOOC realizados



MOOC realizados



Caracterizam-se por:

 Serem massivos, abertos, online;

 Terem características de formação;

 Deve existir um professor-tutor, data de início

e término do curso e sistema de avaliação.

Os cursos MOOC



 Estão acessíveis a um maior número de pessoas que
não podem frequentar o ensino presencial;

 São cursos globais, uma vez que qualquer pessoa em
qualquer parte do mundo pode aceder aos mesmos;

 São gratuitos.

Vantagens dos cursos MOOC



Perspetiva dos formandos

 São cursos gratuitos;

 Num ambiente que dominam - digital;

 Podem fazê-lo ao seu ritmo, a qualquer hora e

em qualquer local.



Perspetiva dos serviços
 Permite-nos reduzir custos com deslocações;

 Permite-nos rentabilizar o tempo de trabalho dos
colaboradores envolvidos;

 Permite-nos chegar a um público muito mais vasto;

 As Bibliotecas estão a adaptar-se à nova tipologia de
utilizadores.



eXeLearning



eXeLearning



 Normas APA (citações e referências bibliográficas);

 Normas HARVARD (citações e referências bibliográficas).

 Com capítulo sobre Plágio.

Cursos MOOC em produção



 Unidade Curricular opcional;

 Divulgação massiva junto dos Coordenadores de 
Curso, sessões de acolhimento de estudantes, etc.;

 Divulgação na própria plataforma MOODLE.

Disciplina no MOODLE



 Estudantes Erasmus;

 Colaboradores docentes e não docentes Erasmus;

 Visitantes.

Formação em inglês
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