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Recursos de informação – para além do papel!
Os recursos disponíveis no portal das bibliotecas da UA encontram-se organizados de acordo com as
tipologias de documentos, facilitando o processo de pesquisa, localização e seleção da informação.

A BIBLIOTECA INFORMA

Alguns exemplos:
Livros eletrónicos
› Springer (acesso UA) http://www.springerlink.com/books/
› Ebrary (acesso via American Corner) http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
› DOAB (acesso livre) http://www.doabooks.org/

Apresentamos a rede de
bibliotecas da UA, assim
como os seus serviços,
espaços e recursos
disponíveis para toda a
comunidade académica.

Revistas eletrónicas
› AtoZ (acesso UA) http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/atoz
› DOAJ (acesso livre) http://www.doaj.org

http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/

Biblioteca
Inaugurada a 3 de junho de 1995 com a assinatura do arquiteto Álvaro
Siza Vieira, a Biblioteca localiza-se no centro do campus da Universidade
de Aveiro, tem 4 pisos e cerca de 1000 lugares sentados.

O bom uso da informação – citar e referenciar!
A elaboração de um trabalho académico requer sempre a pesquisa, localização e uso correto da
informação. De forma a evitar o plágio, ou seja, a apropriação indevida das ideias e pensamentos de
outros autores, é fundamental citar e referenciar todas as fontes usadas, de acordo com uma norma
ou um estilo bibliográfico.
As normas e os estilos bibliográficos podem ser separados em duas categorias:

Sistema autor-data (Ex. APA 6th, NP405)
Ex: “…nas universidades” (Martins, 2004).

Especial novos alunos -1º ciclo

Bem-vindos às
bibliotecas da UA!

Artigos científicos
› SCOPUS (acesso UA) http://www.scopus.com
› Academic Search Complete (acesso UA) http://search.epnet.com/
› Proquest Research Library (acesso via American Corner) http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua
› JSTOR (acesso via American Corner) http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontes_eua

Teses e Dissertações
› RIA (acesso livre) http://ria.ua.pt
› RCAAP (acesso livre) http://www.rcaap.pt
› OpenAire (acesso livre) http://www.openaire.eu
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Sistema numérico (Ex. IEEE, VANCOUVER)
Ex: “…nas universidades”1.

O estilo escolhido deve ser aplicado em todas as citações e referências de forma uniformizada e de
acordo com a tipologia de documento (livro, artigo, página web, etc.). Cada tipologia é representada
com elementos diferentes, quer seja em formato impresso ou digital.
Para a criação de citações e referências bibliográficas, consulte os manuais criados pelas bibliotecas
da UA sobre a APA 6th, NP405, IEEE ou VANCOUVER em http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/normas.

Dificuldades nas referências bibliográficas? Use o Mendeley!
O Mendeley é um software para a gestão de referências bibliográficas, de uso intuitivo e com interface
amigável, que disponibiliza uma versão livre para Windows e Macintosh, com espaço de
armazenamento até 2GB. Após registo e instalação, permite a recolha, arquivo e organização das
referências bibliográficas, assim como a inserção das citações em texto e a criação de listas de
referências bibliográficas em documentos.
Tutoriais de apoio:
› Mendeley: http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/mendeley.
› Tutoriais e vídeos: https://community.mendeley.com/guides/videos.
› Normas e estilos: http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/normas.

A Biblioteca Informa | N.º 37, 2016
Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia | Área de Recursos Eletrónicos e Apoio ao Utilizador
http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma/

› Áreas temáticas: Informática; Filosofia; Religião; Ciências Sociais, Jurídicas e
Políticas; Matemática e Ciências Naturais; Ciências Aplicadas, Medicina e
Tecnologia; Arte; Música; Língua, Linguística e Literatura; Geografia; História.
› Horário: Período letivo - 2ª a 6ª › 09h - 22h | Época de exames - 2ª a 6ª › 09h 23h | Sábados › 09h - 18h.

Mediateca
Está situada no Departamento de Educação e Psicologia (Edifício 5) e é
constituída por dois pisos com acesso livre às estantes, dispondo de cerca
de 200 lugares.
› Áreas temáticas: Psicologia; Ciências da Educação; Desporto; Didáticas.
› Horário: Período letivo e de exames - 2ª a 6ª › 09h - 20h.

Biblioteca Domingos Cravo (ISCA)
É a Biblioteca do Instituto Superior de Contabilidade e Administração
(ISCA) integrando toda a bibliografia de suporte aos cursos aí ministrados.
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› Áreas temáticas: Administração; Gestão; Marketing; Contabilidade e Finanças.
› Horário: Período letivo e de exames - 2ª a 6ª › 09h30 - 22h.

Biblioteca da ESAN
Situada na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias de Produção
de Aveiro Norte, em Oliveira de Azeméis, a Biblioteca da ESAN dispõe de
cerca de 40 lugares de leitura.

BIBLIOTECA-TE!
› Pede o guia das bibliotecas
› Pesquisa bibliografia

› Requisita publicações
› Trabalha em grupo
› Estuda individualmente
› Assiste a formações
› Pede apoio aos técnicos
› Aprende a citar e a referenciar
› Tem sucesso
› Atualiza-te

› Visita as exposições
› Lê um bom livro
› Faz pausas
› Inspira-te
› Relaxa

› Áreas temáticas: Informática; Design de produto; Tecnologia e Engenharia.
› Horário: Período letivo e de exames - 2ª a 6ª › 09h - 20h.

Biblioteca da ESTGA
A Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
localiza-se em pleno centro da cidade de Águeda e possui a bibliografia
de suporte aos cursos aí ministrados.
› Áreas temáticas: Informática; Tecnologia; Administração e Gestão.
› Horário: Período letivo e de exames - 2ª a 6ª › 09h - 12h30 | 13h - 18h30.

+ info.: http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca.

Serviços de Biblioteca, Informação
Documental e Museologia
Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro - Portugal
Telefone: 234 370 346
sbidm-biblioteca@ua.pt

Serviços

Áreas e coleções

Requisição de publicações
Para verificar se uma determinada publicação existe nas bibliotecas da UA, aceda ao catálogo
bibliográfico e pesquise por assunto, autor ou título.
A requisição é feita mediante a apresentação do cartão da UA sendo entregue um talão com a data de
devolução, cujo prazo deve ser respeitado, sob pena de penalização de 0,50€ por dia e por cada
publicação em atraso.
Os alunos do 1º ciclo podem requisitar 3 publicações de cada uma das bibliotecas da UA, por um
período de 7 dias úteis. É possível efetuar até três renovações, desde que as publicações não se
encontrem reservadas para outros utilizadores.

As bibliotecas da UA disponibilizam publicações, nas mais
diversas áreas, em acesso livre. Estão organizadas por
assuntos com base nas classes da Classificação Decimal
Universal (CDU).
Todas as publicações das bibliotecas estão identificadas com
uma cota (etiqueta na lombada) que permite identificar a área
temática a que pertencem, o local/piso onde se encontram e a
localização na estante. Para cada biblioteca existem cotas
diferentes e as da Biblioteca são mais diversificadas
apresentando letras e cores que identificam os pisos.
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Siga-nos!
Facebook
http://www.facebook.com/bibliotecasuaveiro

Blogue “A Biblioteca em Forma”
http://blogs.ua.pt/biblioteca

Boletim “A Biblioteca Informa”
http://blogs.ua.pt/bibliotecainforma

SlideShare
http://www.slideshare.net/bibliotecasUA

Issuu

Apoio à pesquisa de informação

http://issuu.com/bibliotecasua

Este serviço tem como objetivo a promoção de competências de pesquisa, seleção e uso da
informação académica e científica. O serviço está disponível, de segunda a sexta, nas modalidades
presencial, por telefone (234 247 149) ou por email (sbidm-referencia@ua.pt).

Youtube

Presencial
Diurno, mediante solicitação junto dos balcões de atendimento:
› Biblioteca da UA, Mediateca, Biblioteca da ESAN › 10h – 12h30 | 14h - 17h;
› Biblioteca do ISCA › 14h30 - 16h30.
Noturno, disponível apenas na Biblioteca do ISCA das 18h às 21h30, após agendamento, por e-mail
para sbidm-referencia@ua.pt ou para o telefone 234 247 149.

Formação de utilizadores
As bibliotecas da UA promovem semestralmente um plano de workshops e sessões de formação para
toda a comunidade académica da UA. A oferta formativa encontra-se disponível em:
http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/formar.

Apoio ao Utilizador com Necessidades Especiais
Serviço que apoia e orienta os estudantes com necessidades especiais, nomeadamente alunos cegos,
com baixa-visão, surdos e com mobilidade reduzida.
+ info. : http://blogs.ua.pt/bibliotecaune.

Empréstimo Interbibliotecas
Este serviço, com custos associados, destina-se a utilizadores que pretendam consultar publicações
que não façam parte dos fundos das bibliotecas da UA. Os pedidos devem ser enviados para
sbidm-eib@ua.pt, seguindo as instruções indicadas na página http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/eib.

Regras da casa!

Escolha a sua zona de estudo!

› Respeitar o próximo

Com o objetivo de criar um bom ambiente nos
espaços e minorar o ruído, as bibliotecas da
UA disponibilizam diferentes zonas de estudo.

› Adequar o tom de voz
› Equipamentos em silêncio
› Não abandonar os objetos

Salas de leitura
Permitem a consulta livre das publicações disponíveis nas
estantes bem como a circulação pelos espaços onde o silêncio
deve ser respeitado.

› Não reservar lugar
› Preservar o mobiliário e
equipamento

Salas de estudo individual
Destinam-se ao estudo e à realização de trabalhos para um
máximo de duas pessoas.

› Não danificar as publicações

Salas de estudo em grupo

› Beber? Só água!

Destinam-se a grupos de três ou mais pessoas.

› Comer? Não!

A requisição das salas é efetuada no balcão de atendimento
mediante a apresentação do cartão da UA, sendo válida pelo
período de três horas e renovável por igual período, no caso de
não existirem utilizadores em lista de espera.

› Pedir ajuda!

http://www.youtube.com/DALIbibliotecasUA

Flickr
Exemplo de uma cota da Biblioteca UA:
› Piso 4 – Avançado (A) – vermelho
› Piso 3 – Humanidades (H) – azul
› Piso 2 – Geral (G – piso da entrada) – verde
› Piso 1 – Depósito (D) – branco
Organização nas outras bibliotecas da UA
› Mediateca (CF), ex.: CF-25-649
› ESTGA (ESA), ex.: 621.3ESA.38
› ESAN, ex.: 658.8ESAN.34
› ISCA, ex.: 33ISCA.16711

http://www.flickr.com/bibliotecasua

Twitter
https://twitter.com/bibliotecasUA

Moodle
http://elearning.ua.pt

SAPO Campus
http://fotos.ua.sapo.pt/biblioteca

Recursos de informação
Para além do catálogo bibliográfico das bibliotecas da UA, disponível em opac.ua.pt, que permite a
pesquisa de publicações em papel, o portal das bibliotecas UA disponibiliza recursos de informação
em formato digital que servem de apoio ao estudo e à realização dos trabalhos académicos.
Formas de acesso
Alguns recursos estão em acesso livre, tais como o Google Books, o Google Scholar, o RCAAP entre
outras. No entanto, existem coleções eletrónicas que são disponibilizadas pela Universidade de Aveiro
apenas para a comunidade académica.
Recursos subscritos pela UA
Domínio ua.pt – acesso dentro do campus universitário e escolas politécnicas. Fora do campus, o
acesso é realizado através da configuração de uma VPN (Virtual Private Network);
+ info.: http://www.ua.pt/stic/manuais.
Recursos American Corner
No seguimento da parceria entre a Universidade de Aveiro e a Embaixada dos EUA foi criado o
American Corner (instalado no 4º piso da Biblioteca da Universidade de Aveiro), permitindo o acesso a
um conjunto de fontes de informação eletrónicas de caráter geral, científico e educativo através das
plataformas eLibraryUSA e EBSCOhost.O acesso é efetuado mediante login e password solicitados
para o email sbidm-referencia@ua.pt. Após esta solicitação, a Embaixada dos EUA enviará os dados
de acesso, em poucos dias.

NOTA: para efetuar o download de livros no recurso eBrary (incluído na plataforma eLibraryUSA) é
necessário efetuar um registo pessoal, através da opção “Sign in” (menu superior direito).
Existem duas opções para o download de livros:
1. partes do livro – apenas é possível gravar 60 páginas de uma só vez;
2. totalidade do livro – é necessário instalar o programa Adobe Digital Editions e o livro fica disponível
para consulta no computador por 14 dias.
+ info.: http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/fontesAC_acesso.
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