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servIços de Informação e documentação do Iscte-Iul:  
local onde a arte e a informação se encontram
A Universidade é um dos principais instrumentos de realização do Homem na medida em que é por excelência um palco privilegiado para a circulação/discussão da Informação havendo nela 
lugar para a experiência do pensar/aprender e também para a Pessoa, entendida nas suas dimensões emocional, social e afetiva. Nesta perspetiva, considera-se a importância das ativida-
des artístico-culturais do ponto de vista da possibilidade da expressão de sentimentos, do desenvolvimento da personalidade, da aproximação entre as pessoas, da promoção dos afetos e 
da construção de identidades socioculturais específicas. 

É neste contexto que a Biblioteca do ISCTE-IUL tem vindo a assumir o compromisso e, simultaneamente, o desafio de contribuir para este processo de aprendizagens e para a promoção de 
uma cidadania informada e responsável. Não sendo um Centro Cultural propriamente dito, a Biblioteca do ISCTE-IUL aproxima-se deste ideal, planificando um conjunto de atividades cultu-
rais que permitem uma aproximação da Biblioteca com a Comunidade Universitária e com o exterior.  

Atualmente, a Biblioteca do ISCTE-IUL é um lugar onde a cultura/informação tem várias faces, e não apenas a dos livros. Afirma-se como um espaço dinâmico e aberto a todo o tipo de ex-
pressões culturais, tais como: Exposições Bibliográficas Temáticas, Livro do Mês, Conversas da Biblioteca, Arte na Biblioteca, Ciclos Culturais, Workshops, entre outras. 

eXposIçÕes BIBlIoGrÁfIcas
Esta atividade, de carácter mensal, interliga-se sempre com 
uma efeméride ou com um acontecimento relevante para o 
processo de ensino/aprendizagem da Universidade.
Realiza-se em parceria com os departamentos ou centros de 

investigação do ISCTE-IUL 
ou com entidades externas 
que tenham produção edito-
rial, na área, para oferecer à 
Biblioteca.

Após a seleção das obras do 
fundo bibliográfico da Biblio-
teca e em conjunto com as 
obras oferecidas é elabora-
do o catálogo da exposição 
em versão papel e digital.

arte na BIBlIoteca
Procura dar a conhecer artistas, instituições e estabeleci-
mentos de ensino cuja obra contribua para a educação esté-

tica e artística da comunida-
de do ISCTE-IUL e do público 
em geral.

Tem periodicidade bimensal 
e para cada  exposição é ela-
borado um flyer com dados 
relevantes do percurso pro-
fissional do artista(s).

lIvro do mÊs
Pretende dar visibilidade à investigação realizada pelos do-
centes e investigadores do ISCTE-IUL, não só numa perspe-

tiva de promoção da Escola 
e do seu corpo académico 
mas também de desenvolvi-
mento de futuras parcerias 
com a Biblioteca.

É acompanhado por uma 
brochura em versão papel e 
digital que contempla a bi-
bliografia e notas biográfi-
cas que desvendam a “outra 
face dos autores“.

outras atIvIdades de eXtensão e dInamIzação cultural  
Exposição “Experimentar a fabricação interdisciplinar de objectos quotidianos”

“Experimentar a Fabricação Interdisciplinar de Objectos Quotidianos” é uma iniciativa conjunta do VitruviusFab-IUL, do CIES-
IUL, da Adetti-IUL e do IT-IUL, com o Colégio de Santa Doroteia, ao abrigo do programa “Escolher Ciência: Da Escola à Univer-

sidade” da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecno-
lógica. 

Este projeto assenta em workshops para alunos do ensino secundário, com 
base numa conjugação de saberes conceptuais e práticos de campos como a 
arquitetura, a computação, e as ciências sociais. 
O seu objetivo principal é apresentar o potencial científico e social de cruza-
mentos interdisciplinares na identificação e resolução de questões concre-
tas, e estimular novas gerações para uma aprendizagem aberta no âmbito 
das novas lógicas colaborativas de experimentação e produção tecnológica. 

conversas da BIBlIoteca
Esta atividade surgiu da necessidade de aprofundar os te-
mas das Exposições Bibliográficas Temáticas e do Livro do 

Mês. Marcada por um regis-
to coloquial tem entre 2 a 4 
oradores por sessão e uma 
periodicidade irregular (em 
média três a quatro por ano).
É transmitida em vídeo difu-
são o que permite ser visio-
nada em tempo real dentro 
ou fora da Escola. Por outro 
lado, ao permanecer em li-
vre acesso na página web da 
Biblioteca, pode posterior-
mente funcionar como ma-
terial didático a ser utilizado 
pelos docentes nas aulas ou 
em qualquer outra situação 
de ensino/aprendizagem.
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