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Olá!
Você tem 5 minutos para ler algumas novidades da Biblioteca?

A Biblioteca fora da Biblioteca - no mundo digital
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!

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. 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,
em nossa página digital, o link Visitas virtuais a Museus. Boa visitação!

Proteja-se!
A Saint Paul segue as determinações de segurança dos órgãos públicos quanto à Covid-19; por isso, ainda
estamos priorizando a utilização dos serviços digitais disponíveis. Havendo necessidade de trânsito
presencial, é importante conhecer as Medidas de segurança cuidadosamente estabelecidas e compiladas
pela Saint Paul: https://saintpaul.com.br/sobre-nos/medidas-de-seguranca-covid-19/

Cuidado com a desinformação
O conhecimento é uma das melhores maneiras de combater as fake news, com isso, a Biblio-Securato
recomenda a leitura do e-book Todos contra as fake news. Você pode baixá-lo gratuitamente no site da
Câmara Municipal de São Paulo, porém, para termos segurança quanto à estabilidade do acesso ao e-book,
nós o incluímos no acervo digital da Biblio-Securato. Para baixá-lo, clique aqui e, depois, em @conteúdo
digital. Para melhor divulgação, está disponível a toda comunidade, sem necessidade de cadastro divulgue e ajude a combater as fake news!

Transformação social e cultural
Por meio da pesquisa da CPA - Comissão Própria de Avaliação, detectamos um desconhecimento das ações
de responsabilidade social da Saint Paul. Acesse a área Transformação social e cultural do site da Escola,
inspire-se e fique por dentro!

LIT para alunos graduação Saint Paul
Os alunos da Graduação agora têm acesso 100% gratuito ao LIT. Uma enorme gama de cursos com a
excelência Saint Paul, por meio de tecnologias para personalização e otimização da aprendizagem. Além
disso, têm acesso a comunidades de discussão sobre temas específicos e práticos, aumentando seu
networking. O LIT irá alavancar suas oportunidades e sua atuação no mercado de trabalho!

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 e agendar, videoconferência e chat.
Conte conosco!
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