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do desenvolvimento da Internet e das redes sociais, tem vindo a alterar profundamente o 
modo como se procura e obtém informação nos dias de hoje.
Para o fazermos de modo eficaz, devemos possuir um conjunto de competências que nos 
permitam pesquisar e avaliar criticamente essas fontes de informação disponíveis, quer 
com vista à criação de novo conhecimento, quer no nosso quotidiano enquanto cidadãos. 
Identificar, avaliar, selecionar, aceder à informação mais relevante e saber distinguir o 
essencial do acessório, o credível do não credível, impõe-se como meta de aprendizagem 
ao longo da vida. 

1. “Icebreaker” (5 minutos)
2. Avaliação da credibilidade das fontes de informação na Internet
 2.1 Critérios para avaliação e seleção de fontes de informação
 2.2 As “fake news” e as redes sociais
 2.3 “Online Quiz” (5 minutos)
3. Avaliação da qualidade das publicações científicas
3.1 Recursos de informação em Acesso Aberto
 3.2 Redes sociais para cientistas
 3.3 Revistas e editoras predadoras
 3.4 Métricas para avaliação da qualidade das revistas
4. Notas finais
 4.1  YouTube - vídeo (2 minutos)
5. Discussão / resposta a questões (15 minutos)
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1. Fornecer aos participantes as ferramentas necessárias para a pesquisa, 
avaliação, uso ético e eficaz da informação.
2. Dotar os participantes de estratégias que lhes permitam analisar e 
comparar a informação proveniente de diversas fontes através da aplicação de 
critérios de avaliação adequados.
3. Aumentar a conscientização dos participantes sobre algumas das questões 
éticas associadas à publicação científica e ao Acesso Aberto.

O crescimento rápido e exponencial da informação, acompanhado

Administradores Hospitalares / Conselhos Administração /
Médicos / Profissionais de saúde / estudantes

Sessão via Zoom com exposição teórica (Microsoft
Powerpoint), navegação em plataformas agregadoras de conteúdos e questionários 
interativos via Mentimeter (https://www.mentimeter.com/).

PROGRAMA/AGENDA:

ORADOR(ES):

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Gestão e avaliação de fontes de Informação  [Master Class]


