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Livro do Mês

Mulheres Condenadas

repositório isCte-iUL
Top 5 downloads

Com o objetivo de proporcionar aos utilizadores ferramentas de pesquisa, 
recuperação e apresentação da informação e também de contribuir para a sua 
autonomia na utilização dos diferentes recursos de informação disponibilizadas na 
e a partir da Biblioteca, os Serviços de Informação e Documentação promovem a 
realização de um conjunto diversificado de ações de formação e prestam um apoio 
personalizado através do Serviço de Referência.

Plano de Formação – Em breve estará disponível o Plano de Formação referente 
ao mês de fevereiro. As marcações devem ser feitas através da sua área pessoal no 
Catálogo Bibliográfico, até 48 horas antes do dia da formação.

Serviço de Referência
Para um acompanhamento mais personalizado, onde poderemos orientá-lo na 
melhor estratégia de pesquisa de informação, está disponível, para todos os 
utilizadores, o Serviço de Referência.
Lembramos que pode também aceder-se a este serviço através do e-mail: 
referencia.biblioteca@iscte-iul.pt; do Facebook ou por telefone (+(351) 210 464 052).

Serviços de Informação e Documentação
Serviço de referência & formação
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Formação
ciência aberta, aceSSo aberto e dadoS abertoS

No dia 10 de janeiro de 2018, das 10:30 às 12:30, a Biblioteca ISCTE-IUL irá 
desenvolver uma formação intitulada Ciência Aberta, Acesso Aberto e Dados Abertos 
na sala B6.02 (Edifício 2, entrada pela biblioteca). 
A formação é de entrada livre mas a inscrição é obrigatória.
O objetivo desta sessão é abordar as boas práticas para a publicação e depósito 
em Acesso Aberto com o fim de cumprir as políticas das entidades financiadoras 
nacionais e internacionais. Pretende-se transmitir aos assistentes de investigação, 
investigadores, docentes e gestores de ciência conhecimentos sobre Ciência Aberta 
nomeadamente: Acesso Aberto, Dados Abertos, Políticas de auto-arquivo, licenças 
Creative Commons e identificadores persistentes.

Saiba mais na página Web da Biblioteca. 

>

Livro do mês
mulhereS condenadaS

No âmbito do ciclo Livro do Mês, divulgamos, em janeiro, 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.

Poderá ainda ver um pequeno vídeo, da autora, acerca do que poderá encontrar 
nesta obra.

>
Exposição Bibliográfica
revoluçõeS & liberdade

 A Biblioteca do ISCTE-IUL, em colaboração com a Associação 25 de abril, tem 
patente, de 3 a 31 de janeiro, uma exposição bibliográfica subordinada ao tema 
Revoluções & Liberdade.

As obras apresentadas na Exposição Bibliográfica constam de brochura elaborada 
como material acompanhante.
Pode consultar esta brochura na página Web da Biblioteca.

Poderá ainda ver uma seleção de vídeos sobre o tema.
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Repositório ISCTE-IUL
oS documentoS com maiS downloadS no mêS de dezembro

The effects of celebrity endorsement on consumers purchasing intentions de António 
Filipe Esteves Miguel de Carvalho – 868 Downloads

Fluxos migratórios em Portugal: do boom migratório à desaceleração no contexto de 
crise. Balanços e desafios de B. Padilla e A. Ortiz – 385 Downloads

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

Desigualdades de acceso al sistema educativo en Portugal y México de Mónica Andrea 
Oceguera Farías – 276 Downloads

Impact of social media in sports marketing de Gaurav Kumar Gadiraju – 276 Downloads

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

>

No passado mês de novembro de 2017 (dias 27 a 29), foi realizada uma Auditoria 
Externa ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade (ISO 9001) tendo a certificação 
sido renovada na versão mais recente da norma (NP EN ISO 9001:2015).

Nos Serviços de Informação e Documentação não foi registada qualquer não 
conformidade.

Auditoria Externa

>

Arte na Biblioteca
PedraS de leitor

No âmbito do ciclo Arte na Biblioteca, promovido pela Biblioteca do ISCTE-IUL,
divulgamos Madalena Bensusan – Pedras de Leitor.

A Exposição estará patente de 16 de janeiro a 15 de fevereiro.

Descubra mais sobre a exposição na página Web da Biblioteca.
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