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MONOGRAFIAS

Bases BISA
» Ceres
» Revistas
» Mapas

B

CAB Abstracts

Mencarelli, F. /Tonutti, P. - Sweet, reinforced and fortified wines:
grape biochemistry, technology and vinification, Wiley Blackwell:
Oxford, 2013
Cota: Q021-421

ISI web of knowledge
Science Direct

b-on
(Biblioteca do
conhecimento online)

Monteiro, A./Ribeiro, S./Vasconcelos, T./Costa, J.C./Simoes, M.F. Plantas forrageiras de pastagens de altitude, Série Didáctica. Botânica
- ISA (4), ISAPress: Lisboa, 2014
Cota: F70-829 a F70-833

ProQuest
Agriculture Journals

SciELO
(Scientific electronic
library on line)

Teixeira, J.L./Rolim, J. - Impacte das alterações climáticas nos
sistemas de regadio no Alentejo, ISAPress: Lisboa, 2014
Cota: P10-454/P10-455

DOAJ
(Directory of open
access Journals)

RCAAP
» Repositório UTL
» DRIVER (Digital
Repository
infrastructure vision
for European
Research)
E-Books

Vasconcelos, T./Monteiro, A./Torres, M.O./Sa, G./Forte, P. Infestantes de pastagens. Plantas toxicas e agressivas, ISAPress:
Lisboa, 2014
Cota: H60-372 a H60-378

Branco, M./Vilas Boas, L./Almeida, M.H./Madeira, M./Abrantes, G. - FORRISK - Gestão integrada
dos riscos nas florestas cultivadas, European Forest Institute:, 2014
Cota: K01-203
Buchner, R. - Prune production manual, University of California: Richmond, 2012
Cota: F011-889
Conceição, L./Herculano, H. - Azeites de Portugal. Guia 2014, Enigma: Algés, 2014
Cota: Q023-113

Conceição, L. - Guia dos bons produtos tradicionais. 2014, Enigma: Algés, 2014
Cota: Q02-506
Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o progresso humano: reduzir as
vulnerabilidades e reforçar a resiliência, PNUD: Lisboa, 2014
Cota: E50-448

Periódicos

Costa, C.A. – Amarilis de Varennes. A investigação que fazemos no ISA está
entre as melhores que se fazem no mundo, AGROTEC (13): Porto, 2014, p.
9-11
Cota: PP-A01-110

Penteado, M./Braga, R./Pinto, P.A. - Utilização de imagens de alta
resolução de deteção remota na gestão do montado de sobro, AGROTEC –
Agrobótica (2), Porto, p. 14-19
Cota: PP-A01-110

Soromenho-Marques, V. - Four-dimensional landscape architecture,
Topos. The International Review of Landscape Architecture and Urban
Design (89), 2014, p. 68-75
Cota: PP-P011-21

Uma vez mais…o ruído na Biblioteca
A Sala de leitura da Biblioteca do ISA foi concebida para ser “open space”, classificada e
organizada por assuntos segundo o sistema AGRIS da FAO, utilizado em centenas de
bibliotecas agrárias no mundo inteiro.
Manter o SILÊNCIO dentro de uma biblioteca é uma norma universal, um comportamento
padrão, necessário ao fim a que se destina: proporcionar um espaço onde os utilizadores se
possam concentrar no estudo e investigação. Na biblioteca o respeito pelo estudo e trabalho
dos outros utilizadores manifesta-se através do SILÊNCIO.
A SALA DE LEITURA destina-se, preferencialmente, ao estudo EM SILÊNCIO. Havendo
necessidade de estudar em grupo utilizando os documentos da biblioteca, os leitores devem
procurar um local afastado dos restantes colegas, moderar o tom de voz, não alterar a
disposição do mobiliário (as mesas são de 4 lugares e esse é o limite do número de pessoas),
não utilizar telemóveis e outros equipamentos que produzam ruído ou terem qualquer tipo
de comportamento não consentâneo com o local onde se encontram. A biblioteca não é sala
de convívio...
Mesmo não havendo barreiras físicas, além das estantes, é possível delimitar zonas mais
isoladas na Sala de Leitura e outras com utilizações mais adequadas:
- ZONA DA HEMEROTECA (Revistas) – É uma zona de estudo individual e EM
SILÊNCIO. Tem 11 mesas individuais e 4 mesas de 4 lugares. Os 3 computadores
situados nesta zona devem ser também utilizados individualmente e em SILÊNCIO.
- SALA DE COMPUTADORES – Tem 10 computadores que tanto podem ser utilizados
individualmente, quer em grupo, desde que os grupos sejam pequenos e respeitem o
SILÊNCIO exigido pela partilha do espaço com outros colegas. Nesta sala existem
algumas mesas que podem ser utilizadas por leitores com os seus próprios PC’s.
- SALA DE ESTUDO – PISO 0 – Esta é a sala que DEVE ser utilizada para TRABALHOS
DE GRUPO – Tem 40 lugares e cerca de 50 tomadas elétricas. Os utilizadores podem
organizar o seu “espaço” consoante as necessidades do grupo.
Por sugestão dos próprios alunos, expressa através dos inquéritos, de futuro teremos
TOLERÂNCIA ZERO relativamente ao ruído e a outros comportamentos desadequados
numa biblioteca universitária.
Quem não respeitar as normas de funcionamento da biblioteca e as advertências dos
funcionários, será “convidado” a sair da Biblioteca.

