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Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
3 de dezembro

Semana da Ciência e Tecnologia
20 a 26 novembro
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Durante o período de Férias Escolares de Natal e Fim-do-Ano (18 a 29 de dezembro 
de 2017) a Biblioteca terá novo horário: 

 segunda a sexta: 9h30 - 18h30

encerra :
 sábados
 23 30 de dezembro

CONVERSA SOBRE CIÊNCIA
Ciência 50+ 

CONVERSA SOBRE CIÊNCIA
Ciência 50+ 

eDicic - 2017
viii enContro ibériCo

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a 
Biblioteca do ISCTE-IUL irá realizar as seguintes atividades:
 Feira de Artesanato Inclusiva: Iguais pela diferença (Edifício 2, átrio do piso 2), 4 
e 5 de dezembro (10h00 às 17h00).
 Apresentação da peça de teatro O Ratinho Marinheiro, pelos utentes da CEDEMA 
– Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos (Edifício 1, Auditório JJ 
Laginha) 4 de dezembro, às 11h00.
 Exposição de Arte na Biblioteca Iguais pela diferença (Edifício 2, Biblioteca), 4 a 
11 de dezembro (9h30 às 21h00).

Trial OECD
até dia 31 de dezembro

livro Do mês

soCiologia em Contextos

http://www.iscte-iul.pt/biblioteca.aspx
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The effects of celebrity endorsement on consumers purchasing intentions de António 
Filipe Esteves Miguel de Carvalho – 1323 Downloads

Le marche financier de la CEMAC: cas de la bourse des Valeurs Mobilieres d’Afrique 
Centrale (BVMAC) de Zahra Bouba – 714 Downloads

Nintendo’s pursuit for profitability: a pedagogical case study de Cláudio R. K. de Almeida 
–  426 Downloads

Plano de negócio: In Vino: restaurant & wine bar de Ricardo Nuno da Silva Mourinha – 
391 Downloads

The conflict between the Ethiopian State and the Oromo People de Alemayehu Kumsa 
– 309 Downloads

Pode aceder ao repositório em: https://repositorio.iscte-iul.pt/

Repositório ISCTE-IUL
os documentos com mais downloads no mês de novembro
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A Biblioteca do ISCTE-IUL, em colaboração com o FORUM Dança, tem patente, de 11 
a 30 de dezembro, uma exposição bibliográfica subordinada ao tema Corpo, cultura e 
sociedade.

As obras apresentadas na Exposição Bibliográfica constam de brochura elaborada 
como material acompanhante.

Pode consultar esta brochura na página Web da Biblioteca.

Exposição Bibliográfica
corpo, cultura e sociedade
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No âmbito do ciclo Livro do Mês, divulgamos, em dezembro, uma obra da área da 
Sociologia.
O livro está exposto no 1º piso da Biblioteca onde pode encontrar a respetiva 
brochura elaborada pela Biblioteca.

Quer a brochura quer o índice da obra estão igualmente disponíveis na página Web 
da Biblioteca.

Livro do mês
sociologia em contextos

http://blog.dsbd.iscte.pt
https://repositorio.iscte-iul.pt/
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/348/corpo-cultura-sociedade
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/520/biblioteca
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2017/12/04/1512390350100_Sociologia_em_Contextos_LM_dezembro_2017.pdf
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2017/11/15/1510776952630_LM_dez17__ndice.pdf
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/344/sociologia-contextos-inventario-de-monografias-sobre-praticas-profissionais
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/344/sociologia-contextos-inventario-de-monografias-sobre-praticas-profissionais
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Encontra-se disponível, em regime experimental até ao dia 31 de dezembro, um trial de 
acesso às publicações da OECD, United Nations (UN), International Telecommunication 
Union (ITU) e Commonwealth and Nordic Council.

Pode aceder a partir do site http://www.oecd-ilibrary.org/

Mais informação em:
– Introductory video
– Fliers for distribution on library counter and to social science/economics faculty (PDF)
– Poster (PDF)
– User Guide em português (PDF)
– Feature Tutorials (YouTube)

Trial OECD

De 20 a 22 de novembro teve lugar, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
o EDICIC 2017 - VIII Encontro Ibérico com participantes de Portugal, Espanha, Brasil e 
outros países da América Latina. Os Serviços de Informação e Documentação do ISCTE-
IUL fizeram-se representar por três técnicos.
O tema deste Encontro foi Ciência Aberta: o contributo da ciência da informação 
e nele foram apresentados trabalhos sobre, entre outros, os seguintes assuntos: 
ciência aberta, avaliação da ciência, formação em ciência da informação e perspetivas 
profissionais e perspetivas de investigação.

Durante o Encontro tiveram ainda lugar três sessões do Consórcio Doutoral em que 
os alunos do Doutoramento em Ciências da Informação puderam apresentar os seus 
projetos e discuti-los com os colegas presentes.

>

EDICIC 2017
viii encontro ibérico
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Entre os dias 20 e 26 de novembro celebrou-se a Semana da Ciência e da Tecnologia 
2017. 
Os Serviços de Informação e Documentação do ISCTE-IUL receberam a Academia dos 
Saberes - Universidade Sénior de Loures, que participou no Seminário Ciência50+, com 
apresentações dos projetos das investigadoras Inês Lourenço (CRIA-Centro em Rede 
de Investigação em Antropologia) e Magdalena Bialoborska (CEI - IUL), e numa visita ao 
VFABLAB-IUL.
 
Pode ver fotos do evento.

Semana da Ciência e da Tecnologia 2017
20 a 26 de novembro

CONVERSA SOBRE CIÊNCIA
Ciência 50+ 

CONVERSA SOBRE CIÊNCIA
Ciência 50+ 

http://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1W6njUrEXaY
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/oecdilibrary_themes.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/OECDiLibraryPosterEN_2015.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Portuguese_2012.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/userguide/about
https://www.flickr.com/photos/iscteiul/sets/72157666690763249

