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Leituras do Mundo
ApresentAção do livro olhAr o Mundo - uMA pArceriA BiBliotecA iscte e cei-iul

No dia 26 de fevereiro decorreu, nas instalações da Biblioteca, a primeira sessão 
de Leituras do Mundo, “um espaço de conversa sobre relações internacionais”, 
da responsabilidade conjunta dos Serviços de Informação e Documentação (SID/
Biblioteca) e do Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL).

A obra apresentada foi Olhar o Mundo, com a participação do coordenador António 
Mateus e dos autores Ana Isabel Xavier, Felipe Pathé Duarte, Luís Tomé e Tiago 
Moreira de Sá. A moderação coube a Luís Nuno Rodrigues, diretor do CEI-IUL.

O evento contou com a presença de 35 participantes e resultou num interessante 
debate de ideias sobre a situação atual das diferentes regiões do mundo e o equilí-
brio de forças que se verifica entre os atores globais.
Saiba mais, sobre esta sessão, na página Web da Biblioteca.

A próxima sessão de Leituras do Mundo será realizada dia 13 de março. Será apre-
sentada a obra de Carlos Gaspar, A balança da Europa.
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No âmbito do ciclo Livro do Mês, divulgamos, 
em fevereiro, uma obra da área da Sociologia 
da Comunicação.
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, do co-autora, 
acerca do que poderá encontrar nesta obra.

A Biblioteca do ISCTE-IUL, em colaboração 
com o Banco de Portugal, tem patente, de 1 
a 28 de março, uma exposição bibliográfica 
subordinada ao tema Sistema Financeiro & 
Investimento.

As obras apresentadas na Exposição 
Bibliográfica constam de brochura elaborada como 
material acompanhante. 
Pode consultar esta brochura na página Web da 
Biblioteca.
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Livro do mês
modelos de negócio e comunicação social

Exposição Bibliográfica
sistema financeiro & investimento 
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Repositório ISCTE-IUL
os docuMentos coM MAis downloAds no Mês de fevereiro

The effects of celebrity endorsement on consumers purchasing intentions 
1456 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/5252

The impact of technological amenities on customer experience in upscale hotels 
526 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/11530

Business plan for an innovative tutoring and study center
426 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/6771

Le marche financier de la CEMAC: cas de la bourse des Valeurs Mobilieres d’Afrique 
Centrale (BVMAC) 
409 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/3791

Business plan for a pet sitting and dog walking company

356 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/8109

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

Ações de Formação
MArço

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 de ações de formação.

Conheça as formações disponíveis durante o mês de fevereiro na página Web da
Biblioteca.
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https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/02/28/1519822177959_Modelos_de_negocio_e_comunica__o_social_LM_mar_2018.pdf
https://goo.gl/dZUz2L
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/394/modelos-de-negocio-comunicacao-social
https://www.youtube.com/watch?v=NXymMCbskf8
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/02/28/1519823722277_Sistema_financeiro_e_investimento_EB_mar2018_catalogo.pdf
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/401/sistema-financeiro-investimento
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/401/sistema-financeiro-investimento
https://www.iscte-iul.pt/contents/estudantes/520/biblioteca
facebook.com/biblioteca.iscte.iul
https://www.instagram.com/biblioteca_iscte_iul/
http://hdl.handle.net/10071/5252
http://hdl.handle.net/10071/11530
http://hdl.handle.net/10071/6771
http://hdl.handle.net/10071/3791
http://hdl.handle.net/10071/8109
https://repositorio.iscte-iul.pt/
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/02/21/1519218168451_mar_2018_divulgacao.pdf
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/biblioteca/formacao-de-utilizadores/992/calendario-de-formacao
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/biblioteca/formacao-de-utilizadores/992/calendario-de-formacao
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Consulte aqui os artigos científicos 
depositados no Repositório ISCTE-IUL 
durante o mês de fevereiro.

Artigos científicos depositados 
no Repositório ISCTE-IUL

No âmbito do ciclo Arte na Biblioteca, 
promovido pela Biblioteca do ISCTE-IUL,
divulgamos artesanato de Bela Pé-Leve.

A Exposição estará patente de 12 de março a 12 de 
abril.

Descubra mais sobre a exposição na página Web da 
Biblioteca.

Arte na Biblioteca
bela pé-leve

A Biblioteca do ISCTE-IUL reúne e trata, anualmente, um conjunto extenso de dados 
estatísticos sobre a utilização dos serviços que presta.

No ano de 2017, registou-se a entrada de 326.468 utilizadores, mais cerca de 6.800 que 
no ano anterior.

Os meses de maio e novembro são os de maior afluência, bem como o período da tarde, 
principalmente entre as 14:30 e as 15:30.

Quanto ao perfil de utilizador, são sobretudo os Estudantes (93,1%), de Mestrado 
(40,3%) e das áreas de Gestão e Sociologia (19,2%) os que mais frequentam a Biblioteca.

Para informação mais detalhada convidamo-lo a consultar o Relatório.

Dados estatísticos

RelatóRio | 2017
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Dados estatísticos de utilização da Biblioteca ISCTE-IUL

A Biblioteca do ISCTE-IUL analisou 515 questionários de avaliação das ações de 
formação que promoveu em 2017.

O nível de satisfação global apurado é de 86,9%. Em 97,6% dos casos, a formação 
correspondeu às expetativas dos formandos e o impacto percecionado situa-se acima 
dos 95%.

Saliente-se ainda que, este ano, a maioria dos respondentes são novos utilizadores do 
serviço de formação.

Conheça aqui o relatório de apresentação de resultados.

Avaliação da Formação

Formação

InquérIto de SatISfação
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https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/400/artigos-cientificos-depositados-no-repositorio-iscteiul-no-mes-de-fevereiro-2018
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/402/bela-peleve
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/402/bela-peleve
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/02/21/1519216573681_Dados_estatisticos_relat_rio_v3_1.pdf
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/02/14/1518636384581_relatorio_questionarios_formacao_2017.pdf

