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CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO – abril 2018 

  

Formação Dia Hora Local 

Introdução ao Mendeley 2 18:00 - 19:30 B602 
(Sala de formação dos SID) 

Catálogo Bibliográfico 4 15:00 - 16:30 D110 

Refª Bibliográfica - ISO 690 6 15:00 - 16:30 B602 
(Sala de formação dos SID) 

Refª Bibliográfica – APA 9 17:30 - 19:00 B602 
(Sala de formação dos SID) 

Scopus : como pesquisar 11 17:00 - 18:30 D110 

B-on 12 11:00 - 12:30 D110 

Refª Bibliográfica – NP 405 13 15:00 - 16:30 B602 
(Sala de formação dos SID) 

Mendeley Avançado 16 18:00 - 19:30 D110 

Web of Science: como pesquisar? 17 17:00 - 18:30 D110 

Recursos em Acesso Livre: 
Repositório, 

RCAAP & Retrievo 
18 11:00 - 12:30 D110 

PsycArticles 20 15:00 - 16:30 D111 

PORDATA - Base de dados Portugal 
Contemporâneo 23 11:00 - 12:30 D110 

B-on 24 18:00 - 19:30 D111 

INE 26 11:00 - 12:30 D110 

Estrutura, formatação e 
acessibilidade: 

boas práticas para a elaboração de 
documentos científicos 

27 11:00 - 12:30 D111 

Revistas indexadas e métricas 
relacionadas Web of Science e 

Scopus 
30 17:00 - 18:30 D110 

exposição BiBLiográficA

trabalho & 
desenvolvImento económIco

Sítio Web: http://biblioteca.iscte.pt | Facebook: facebook.com/Biblioteca.ISCTE.IUL | Instagram: instagram.com/biblioteca_iscte_iul/

BiBLiotecA iscte-iUL 
regulamento

No dia 14 de março de 2018 entrou em vigor o Regulamento da Biblioteca do ISCTE-IUL. 

Na mesma data entrou também em funcionamento o Sistema de Controlo de Acesso 
da Biblioteca (torniquetes). Para saber as condições de acesso aos nossos serviços 
consulte o regulamento ou, se preferir, entre em contacto connosco.

Biblioteca ISCTE-IUL
Regulamento

>

biblioteca@iscte-iul.pt

+(351) 210 464 052 

LeitUrAs do MUndo

forMAções

gee

repositório iscte-iUL
top 5 downloads

forMAções

abI/InForm collectIon 

http://www.iscte-iul.pt/biblioteca.aspx
https://www.iscte-iul.pt/contents/estudantes/520/biblioteca
facebook.com/biblioteca.iscte.iul
https://www.instagram.com/biblioteca_iscte_iul/
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/04/02/1522679364157_MOD_SID_AT_013_7_on__Regulamento_2018v2.pdf
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No âmbito do ciclo Livro do Mês, divulgamos, 
em fevereiro, uma obra da área da Sociologia 
da Educação.
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 coorganizadora, 
acerca do que poderá encontrar nesta obra.

A Biblioteca do ISCTE-IUL, em colaboração 
com o Banco de Portugal, tem patente, de 
2 a 30 de abril, uma exposição bibliográfica 
subordinada ao tema Trabalho & 
Desenvolvimento Económico.

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

Sítio Web: http://biblioteca.iscte.pt | Facebook: facebook.com/Biblioteca.ISCTE.IUL | Instagram: instagram.com/biblioteca_iscte_iul/

Livro do mês
Incursões na socIedade educatIva

Exposição Bibliográfica
trabalho & desenvolvImento económIco

>

Ações de Formação
abRil

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 abril na página Web da
Biblioteca.
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No próximo dia 5 de abril, das 18:00 às 20:00, 
sala D1.02 (Edifício 2, Piso 1), terá lugar 

uma ação de formação organizada pelos Serviços de 
Informação e Documentação do ISCTE-IUL subordinada ao 
tema O Gabinete de Estratégia e Estudos enquanto Portal 
do Conhecimento Económico. O GEE, organismo público 
dependente do Ministério da Economia,  disponibiliza 
um leque alargado de informação económica que é 
relevante quer para estudantes quer para docentes no 
desenvolvimento dos seus trabalhos. Com esta sessão 
pretende-se facultar uma panorâmica geral desses 
conteúdos.

Esta formação será assegurada por formador externo.

Inscrição: https://goo.gl/Nv9adn

Formação
o gabInete de estratégIa e estudos en-
quanto portal do conhecImento económIco

Os Serviços de Informação e Documentação do 
ISCTE-IUL convidam todos os interessados para 
uma ação de formação sobre a base de dados 

ABI/INFORM Collection que terá lugar no próximo dia 19 
de abril, das 18:00 às 19:30, sala D1.10 (Edifício 2, Piso 
1). A ABI/INFORM Collection™ disponibiliza mais de 6.800 
revistas científicas, quase 80% em texto completo, sendo a 
mais abrangente base de dados da área de gestão. 

Esta formação será assegurada por formador externo.

Inscrição: https://goo.gl/5q7iNt

Formação
abI/InForm collectIon: utIlIzação e 
pesquIsa de conteúdo

>

https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/03/28/1522254993090_Brochura_Livro_do_M_s__abril.pdf
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/03/19/1521462801648_Indice_Livro_do_m_s__abr_2018____Incurs_es_na_Sociedade_Educativa.pdf
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/411/incursoes-na-sociedade-educativa
https://www.youtube.com/watch?v=SJJP3kETqbA
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2018/04/02/1522679707793_Cat_logo___exposi__o_bibliogr_fica_tem_tica_abril_2018_.pdf
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/414/trabalho-desenvolvimento-economico
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/414/trabalho-desenvolvimento-economico
https://www.iscte-iul.pt/contents/estudantes/520/biblioteca
facebook.com/biblioteca.iscte.iul
https://www.instagram.com/biblioteca_iscte_iul/
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
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/biblioteca/formacao-de-utilizadores/992/calendario-de-formacao
https://goo.gl/Nv9adn
https://goo.gl/5q7iNt
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Repositório ISCTE-IUL
os documentos com mais downloads no mês de maRço

The effects of celebrity endorsement on consumers purchasing intentions 
1498 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/5252

Armada na autoridade marítima: porquê?

961 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/15389  
The impact of technological amenities on customer experience in upscale hotels 
595 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/11530

Impact of social media in sports marketing

536 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/14045   

Project investment analysis

533 Downloads. Disponível em http://hdl.handle.net/10071/9636

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

>

Leituras do Mundo
apResentação do livRo a balança da euRopa - uma paRceRia biblioteca iscte e cei-iul

No dia 13 de março decorreu, no Auditório Mário Murteira, a segunda sessão de 
Leituras do Mundo, “um espaço de conversa sobre relações internacionais”.

Foi apresentada foi a obra A Balança da Europa, com a presença do seu autor, 
Carlos Gaspar (IPRI Nova-FCSH) e moderação de Bruno Cardoso Reis (CEI-IUL).

O evento contou com a presença de 30 participantes e resultou num interessante 
debate de ideias sobre a situação atual da Europa e a evolução histórica do velho 
continente.

A próxima sessão de Leituras do Mundo será no dia 11 de abril com a 
apresentação da obra A Organização das Nações Unidas e a questão colonial 
portuguesa: 1960-1974 da autoria de Aurora Almada e Santos (Investigadora do 
Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa).

>

Consulte aqui os artigos científicos depositados no Repositório ISCTE-IUL durante o 
mês de março.

Artigos científicos depositados no Repositório ISCTE-IUL
mês de maRço

>

http://hdl.handle.net/10071/5252
http://hdl.handle.net/10071/15389
http://hdl.handle.net/10071/11530
http://hdl.handle.net/10071/14045
http://hdl.handle.net/10071/9636
https://repositorio.iscte-iul.pt/
https://www.iscte-iul.pt/calendarios/item/415/artigos-cientificos-depositados-no-repositorio-iscteiul-no-mes-de-marco-2018

