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Olá! Chegou o clipping da sua Biblioteca!
Este Clipping traz fontes de informação, dicas de leitura e outros. Vamos lá?

Se você quer pesquisar e estudar…
●

Acervos disponíveis
○

○
○

●

Físico - A Biblioteca possui vasta diversidade de títulos, focados em finanças, liderança,
tecnologia, ESG, inovação, negócios, economia, administração, contabilidade, marketing,
carreira, direito e áreas correlatas, obras de referência, ética e acessibilidade, além de
acervo de interesse geral, como artes e literatura. Acesse o catálogo on-line e conheça os
títulos disponíveis.
Repositório digital - Acesse TCCs, relatórios ICFO (todas as edições), e-books, etc.
Biblioteca Virtual Pearson - Acervo digital completo, multidisciplinar, com atualizações
permanentes e disponíveis 24 horas, on-line e off-line. Específica para usuários
cadastrados, e pode ser acessada também via página on-line da Biblioteca. Aproveite!

Evento da Saint Paul sobre ESG
Confira o evento ESG & Mudanças Climáticas: Riscos e Oportunidades, ligado ao novo High
Impact Program, Programa Avançado em ESG. A Nova Economia busca profissionais que estejam
alinhados com questões climáticas para enfrentar os desafios do futuro, assista no canal da Saint
Paul, no Youtube. Vale a pena conferir!

Dia internacional da Mulher
Em homenagem ao dia internacional da mulher (comemorado em 8 de março), sugerimos a leitura dos
artigos:
● Trabalho de mulheres executivas no Brasil no final do século XX
● Mercantilização no feminino: a visibilidade do trabalho das mulheres no Brasil

Biblio-Securato & Saint Paul Editora
Materiais complementares dos livros da Saint Paul Editora
A Biblioteca passou a disponibilizar os materiais de apoio dos livros da Saint Paul Editora em seu
repositório digital. Acesse alguns a seguir, bastando clicar em @conteúdo digital.
●
●
●

Análise de demonstrativos financeiros e da performance empresarial: para empresas não financeiras: anexos
Controladoria: conceitos e aplicações para gestão empresarial: respostas
O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e riscos: caderno de respostas

O acesso a esses materiais é totalmente livre, sem necessidade de cadastro na Biblioteca - compartilhe
com quem possa se interessar!

Conte com a gente!
A Biblio-Securato orienta-se pelo Programa de Integridade Saint Paul & LIT.
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