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O trabalho apresenta dados da ação “Capacitação em Competência 

Informacional para Comunidade da ESEFID” proposto e executado, na maioria, 

pelas bibliotecárias da Unidade. O objetivo foi  oferecer treinamentos para dar 

autonomia na busca, organização e apresentação de trabalhos acadêmicos. 

Devido a notória explosão documental é fundamental que a comunidade 

acadêmica domine os recursos informacionais disponíveis e as técnicas de 

pesquisa em bases de dados. A qualidade dos trabalhos de conclusão deve 

refletir o conhecimento através da localização e obtenção de informações, na 

organização, com o apoio de ferramentas existentes e no posterior registro 

documental. Assim foram oferecidos treinamentos com duração de 2 a 3 

horas/aula, para grupos de até 10 participantes, embora alguns tenham 

atingido até 25 pessoas. Foram realizadas 50 sessões em horários variados, 

dos seguintes assuntos: Conhecendo a Biblioteca da ESEFID e o SBUFRGS; 

Identificando tipos de documentos e indicadores de qualidade; Procurando 

artigos de periódicos; Como publicar seu artigo; Referências e Citações ABNT 

e Vancouver; Currículo Lattes; EndNoteBasic; Composição e formatação de 

trabalhos acadêmicos;  Word e formatação de trabalhos acadêmicos. A 

pedidos, SPSS e n-Vivo foram ofertados e ministrados por docentes da 

ESEFID. As atividades ocorreram na sala de treinamentos da Biblioteca ou no 

Laboratório de Informática. Os participantes recebem certificados e, os de 

graduação podem, ao atingir 15h com frequência e desempenho satisfatórios, 

receber um crédito complementar. Os resultados da avaliação realizada ao final 

do primeiro semestre de 2016 confirmaram o grande número de inscrições mas 

sem presença posterior, e isso resultou na diminuição da quantidade de 

sessões. No entanto, a atividade foi bem aceita pela comunidade da ESEFID 

extrapolando seus muros tendo inscrições de técnico-administrativos e 

discentes de graduação e pós de outras unidades e, em 2016/2, a quantidade 

de inscritos  já superou as registradas no mesmo período de tempo do 

semestre anterior. 


