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Olá!
Você tem 5 minutos pra ler as novidades da Biblioteca nos últimos 6 meses?

Se você quer pesquisar e estudar...
Relatórios iCFO - todos disponíveis para você!
Catalogamos todas as edições dos relatórios iCFO. Com esses relatórios, a Saint Paul e o IBEF-SP “têm o
objetivo de apresentar à sociedade a perspectiva de confiança dos executivos de finanças na economia
brasileira, nos setores produtivos da economia e no desempenho esperado para suas organizações.” - veja
o vídeo explicativo de apenas 1 minuto. Esse material tem o acesso aberto, então fique à vontade para
compartilhar com outras pessoas que possam se interessar. Acesse aqui os relatórios.

Cada vez mais TCCs
É com alegria que informamos a disponibilização de novos TCCs. Aproveite para consultar aqui, lembrando
que o acesso é mediante cadastro no sistema da Biblioteca. Havendo dúvidas, utiliza o Manual de serviços
digitais da Biblioteca ou, se você ainda não é cadastrado, entre em contato conosco.

Se você quer mergulhar em cultura geral e em artes...
Queremos te levar para visitar um museu (sem te tirar de casa!)
Saudade de viajar, né...? Pensando nisso, compilamos uma relação com diversos museus que possibilitam a
visita virtual. Alguns permitem que tenhamos acesso ao passado, seus objetos, sua história - algumas
felizes, outras menos -, outros nos levam a produções e expressões artísticas diversas. O que eles têm em
comum: pretendem nos tocar, nos enriquecer e, se possível, nos modificar por meio da reflexão e da
informação. Então se joga nesse passeio virtual e aproveita. Acesse aqui. Boa visitação!

Quer aprender a cuidar melhor dos seus livros?
Sabendo que neste período muitos de nós estão passando mais tempo em casa, compartilhamos com você
uma relação com dicas sobre atitudes básicas que te auxiliarão nos cuidados com os livros, sejam seus ou
emprestados. Elaboramos com muito carinho e esperamos que possa te auxiliar na preservação de livros!
Acesse aqui.

A Biblioteca fora da Biblioteca - no mundo digital
Muitos conteúdos
Temos trabalhado para agregar cada vez mais serviços e conteúdos no formato digital. Acesse aqui nossa
página digital e veja a variedade de materiais e conteúdos!

Conte com a gente!
O atendimento da Biblioteca está disponível das 12h às 21h - via e-mail (biblioteca@saintpaul.com.br),
telefone e, se preferir, videoconferência.
Nós podemos te dar apoio às pesquisas de conteúdos disponibilizados pela Biblioteca, assim como
auxiliando-o: na formatação de trabalhos - inclusive seu TCC -, em pesquisas customizadas de artigos ou
outros materiais acadêmicos e no uso da Biblioteca Virtual.
Conte conosco!
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