GUIA DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA NORTE|SUL (BN|S)
Este guia destina-se a orientar o/a utilizador/a dos serviços da
competências necessárias para a otimização das pesquisas no
acessível em http://www.ces.uc.pt/biblioteca/. Pretende também
na consulta de outros recursos externos à BNS, acessíveis através

BN|S e dotá-lo/a das
catálogo bibliográfico,
fomentar a autonomia
da Internet:

 Catálogos bibliográficos do Serviço Integrado de Bibliotecas
Universidade de Coimbra (SIBUC), http://webopac.sib.uc.pt/
Universidade de Aveiro, Colcat, http://cc.doc.ua.pt/ (permite selecionar outras
bibliotecas portuguesas e/ou estrangeiras)
 Bases de dados de acesso restrito
Biblioteca do Conhecimento Online (B-On) http://www.b-on.pt/
JSTOR http://www.jstor.org/.
Pretende também alertar o/a utilizador/a para a existência de outros recursos online, tais
como bases de dados, diretórios e repositórios de acesso livre:
Clacso
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
Codesria
http://www.codesria.org/
DOAJ
http://www.doaj.org/
Persée
http://www.persee.fr/web/revues/home
Redalyc
http://redalyc.uaemex.mx/
SciELO
http://www.scielo.org/php/index.php, e outros.
1. HORÁRIO, LOCALIZAÇÃO, CONTACTOS & ACESSO
HORÁRIO: A BNS funciona em horário contínuo.
Inverno

Mês de Agosto

2ª a 6ª-feira

2ª a 6ª-feira

09.30h – 20.00h

9.30h – 18.00h

LOCALIZAÇÃO:
Centro de Estudos Sociais
Colégio de S. Jerónimo, Largo D. Dinis
Apartado 3087
3000-995 Coimbra
http://www.ces.uc.pt/contactos/localizacao.php
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CONTACTOS: biblioteca@ces.uc.pt
TEL: 239 85 55 71 FAX: 239 85 55 89
Gonçalo Canto Moniz, Professor Bibliotecário
Maria José P. F. Carvalho, Bibliotecária Responsável/ Coordenadora da BNS
Acácio José Carvalho Machado, Bibliotecário
Ana Sofia Marques Correia, Bibliotecária Assistente
ACESSO - A BNS está localizada ao fundo do corredor do 2º andar do Centro de
Estudos Sociais (CES) e até às 18h o acesso faz-se pela entrada principal. Entre as
18h e as 20h (e apenas neste horário), o acesso à BNS faz-se pela porta localizada ao
cimo das escadas, na parte lateral do edifício junto à entrada do Centro Cultural D.
Dinis. Para tal, o/a utilizador/a deverá premir o intercomunicador e aguardar a abertura
da porta.

2. FUNDOS DOCUMENTAIS E SUA ORGANIZAÇÃO
A BN|S pretende criar um acervo bibliográfico - prioritariamente mas não
exclusivamente constituído por monografias e publicações periódicas - resultante da
produção científica realizada nos países do hemisfério Sul na área das ciências sociais e
humanas. Comporta uma ampla variedade temática: alternativas à globalização
neoliberal; ciência e tecnologia; conhecimentos alternativos e biodiversidade;
desenvolvimento democrático sustentável; direitos humanos e outros princípios de
dignidade humana; estudos feministas e questões de diferença sexual; estudos sobre
cidades, culturas urbanas; estudos sobre humanidades, migrações e estudos para a paz;
identidades e etnicidade; justiça social e inclusão social; lutas contra-hegemónicas;
património e arquitetura; povos indígenas; questões económicas, organizacionais e
empresariais; violência. O projeto teve início em 1998 e encontra-se em fase de
expansão. O alargamento do empréstimo contempla a disponibilização dos materiais
existentes na BN|S aos investigadores de outras instituições que os solicitarem. (ver
Regulamento de Empréstimo Inter-bibliotecas.
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/EIB_Bibliotecas_da_UC_e_CES-BNS.pdf
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ACERVO & COTAS
Acervo - Livros, oficinas, teses, relatórios, etc. - Em 2002, o acervo era constituído
por de cerca de 2900 volumes, hoje (Julho de 2013), tem mais de 20000 volumes em
língua portuguesa e em línguas estrangeiras (maioritariamente em inglês, francês e
espanhol), incluindo cerca de 2600+ títulos da coleção do Centro de Documentação 25
de Abril, e mais de 400 títulos de publicações periódicas relevantes para o contexto das
Ciências Sociais. Encontra-se em livre acesso e é arrumado de acordo com a
Classificação
Decimal
Universal
(CDUhttp://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU.pdf). Para um melhor conhecimento
das classes e subclasses da CDU da área das Ciências Sociais poderão consultar a
hiperligação
seguinte:
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU3_Ciencias_Sociais.pdf
Acervo em Depósito - A BN|S também tem um Depósito onde se encontram as
publicações mais antigas e os exemplares duplicados. Estas publicações, embora não se
encontrem em estantes de acesso livre, estão disponíveis para requisição e/ou consulta
mediante solicitação. A Cota destas publicações é precedida pela notação DEP. É
importante registar esta notação para uma imediata identificação da localização do item
pretendido. Exemplo: DEP 001(4) SMI 2003.
Acervo antigo - O acervo antigo, constituído por títulos que NÃO se encontram
disponíveis para consulta e/ou requisição, apresenta uma cota provisória, constituída
pelas três primeiras letras da entrada principal da obra e a notação SL. – III. Exemplo:
Titulo: A administração consultiva em Portugal. Cota: SL.-III – ADM
Publicações Periódicas - As publicações periódicas encontram-se arrumadas em
estantes em livre acesso na sala de publicações periódicas e estão organizadas por
ordem alfabética de título, de A a Z. As publicações periódicas mais relevantes no
contexto das Ciências Sociais, também organizadas por ordem alfabética de título,
encontram-se arrumadas nas estantes centrais da referida sala. Na página da BN|S
poderão consultar o escaparate virtual “Publicações Periódicas na BNS”, uma lista dos
títulos
mais
relevantes.
Consultando
este
escaparate
em
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/pubperiodicas.php poderão aceder ao texto integral de
algumas destas publicações.
Analíticos - A base de dados da BN|S integra ainda mais de 4000 registos bibliográficos
respeitantes a artigos de publicações periódicas e/ou capítulos de livros. Estas
referências bibliográficas são facilmente identificáveis, porque apresentam a cota
“Analítico” (seguida das iniciais da publicação periódica ou da cota da monografia ver exemplos). Estes registos analíticos incluem sempre a partícula [In:] indicativa de
que o artigo, comunicação ou capítulo é parte integrante de outro documento,
normalmente uma publicação periódica ou uma monografia, designado por “item
hospedeiro”. Caso a cota do item hospedeiro não apareça no registo bibliográfico,
obtém-se a informação clicando na hiperligação referente ao título do item hospedeiro.
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Analítico de Publicação Periódica - Referência bibliográfica:
[Entrada principal - autor] CAVAROZZI, Marcelo - Modelos de desarrollo y
participación política en América Latina: legados y paradojas / Marcelo Cavarozzi.
In: Estudios Sociales. - Santa Fé. - ISSN 0327-4934. – Vol.9, nº16 (1999) p. 131-148.
COTA: Analítico ES
Constituição da Cota: Analítico
Iniciais do título da publicação periódica, item hospedeiro: E[studios] S[ociales]
Analítico de Monografia - Referência bibliográfica:
[Entrada principal – autor] MENESES, Maria Paula, 1963- - As capulanas de
Moçambique: descodificando mensagens, procurando sentidos nos tecidos / Maria
Paula G. Meneses.
In: Método, métodos, contramétodo / org. Regina Leite Garcia ; Carlos J. Delgado...[et
al.]. São Paulo : Cortez Editora, 2003. ISBN 85-249-0929-3. P.111-123.
COTA: Analítico 001.8 MET 2003
Constituição da Cota: Analítico
Cota do Item hospedeiro: 001.8 MET 2003
3. SERVIÇOS
REGISTO DO/A UTILIZADOR/A - Pretende-se com o processo de Registo do/a
Utilizador/a criar uma rede de utilizadores/as interessados/as em usufruir de outros
serviços da Biblioteca, em particular, e/ou do CES, em geral. O registo é obrigatório
para acesso ao espaço, aos computadores ou aos recursos da Biblioteca.
PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE - No menu vertical disponível do lado
esquerdo deverão selecionar a opção Biblioteca [http://www.ces.uc.pt/biblioteca/]. No
menu vertical do lado direito da página deverão selecionar Pesquisa bibliográfica –
opção Catálogo disponível em http://webopac.sib.uc.pt/search*por~S30.
ACESSO VPN (Virtual Private Network) - Pode aceder-se à B-On à distância, a partir
de qualquer rede não pertencente à UC, via https://webvpn.uc.pt. Pode aceder-se à B-On
e à JSTOR utilizando a acesso Webvpn do CES via: https://webvpn.ces.uc.pt/.
Ao entrarem no site irão receber a mensagem “Existe um problema com o certificado de
segurança deste Web site”. Aqui, deverão selecionar a opção “Prosseguir para Web site
não recomendado”. A autenticação faz-se através das credenciais das respetivas
faculdades ou do CES, isto é, o endereço eletrónico institucional (por exemplo: número
aluno/ investigador@uc.pt ou investigador@ces.uc.pt) e a palavra-chave.
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COMPUTADORES DA BN|S – É permitido o acesso gratuito à Internet através dos
computadores disponíveis nas salas de leitura da BNS contudo, se necessário, os
Bibliotecários reservam-se o direito de limitar o tempo de utilização dos mesmos.
COMPUTADORES PESSOAIS - É permitido o uso de computadores pessoais,
estando disponível o acesso gratuito à rede sem fios. Contudo este acesso pode ser
limitado pelo fluxo de utilizadores/as, pois esta rede é comum a toda a UC. O acesso à
rede
sem
fios
faz-se
a
partir
da
rede
Eudoram
http://www.uc.pt/fctuc/dmat/departamento/labCalculo/servicos/rede
ou
Eudoram
Guest disponíveis via UC.
No CES, o Login: wireless@ces.uc.pt e palavra-chave: acessowireless1ces permitem o
acesso à rede sem fios da UC. O/a utilizador/a da UC poderá também aceder à rede sem
fios utilizando o Login de utilizador/a credenciado/a, isto é: correio eletrónico de
aluno/docente/investigador da UC e respetiva palavra-chave.
IMPRESSÃO DE LISTAS E/OU DOCUMENTOS - As listas de referências
bibliográficas e/ou de documentos recolhidos via Internet poderão ser impressos,
selecionando uma das impressoras configuradas. O custo de cada folha impressa é de
0,04 €.
FOTOCÓPIAS - A fotocopiadora para reprodução de documentos é utilizada em
regime de autosserviço. O/A utilizador/a está obrigado/a a respeitar as disposições
legais impostas pela legislação dos Direitos de Autor e Direitos Conexos em vigor.
Apenas é permitida a reprodução parcial de documentos pertencentes ao acervo da BN|S
e apenas para fins exclusivamente académicos. Para efetuarem as fotocópias - cujo
custo é de 0,04 € por folha - o/a utilizador/a deverá dirigir-se ao balcão de
atendimento, onde lhe será disponibilizado o cartão da fotocopiadora. Após ter
concluído as fotocópias deverá devolver o cartão no balcão de atendimento e proceder
ao pagamento das mesmas.
DIGITALIZAÇÕES - Existe também a possibilidade de digitalização dos
documentos. As digitalizações têm o custo de 0.02€ por cada folha e obrigam também
à observação das normas de proteção da propriedade intelectual.
EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO - Destina-se a Investigadores do Centro de
Estudos Sociais, alunos dos Programas de Doutoramento CES em parceria com a
FDUC, a FEUC, a FLUC e o FCT-DARQ, doutorandos/as da UC, docentes da UC,
Funcionários do CES, Bolseiros pós-doutorados e, ainda, Bolseiros visitantes e
professores visitantes cuja permanência no CES seja superior a 6 meses.
EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO CURTO - É facilitado a mestrandos de toda a UC
e a visitantes cujo período de permanência no CES seja inferior a 6 meses. O
levantamento das obras faz-se a partir das 9.30h de sexta-feira e a entrega deverá ser
feita até às 19.30h de segunda-feira.
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RESTRIÇÕES AO EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO E/OU CURTO
Algumas obras não são passíveis de empréstimo ou tem um prazo de empréstimo
limitado por razões que se prendem com as características específicas do fundo. É este o
caso da/s:





Referência (dicionários, enciclopédias) e Fundo Especial (REF);
Publicações Periódicas;
Bibliografia recomendada para os cursos, assinalada com a etiqueta
amarela “R”;
Bibliografia dos projetos de investigação.

LEITURA & CONSULTA PRESENCIAL - O utilizador/a poderá ocupar os lugares
das salas de leitura. As publicações encontram-se em acesso livre e NÃO deverão, em
caso algum, ser repostas nas estantes após a consulta. Os documentos consultados
deverão ser devolvidos no balcão de atendimento.
EMPRÉSTIMO INTER-BIBLIOTECAS (EIB) - Destina-se apenas aos/às
Investigadores/as do Centro de Estudos Sociais. Os/As restantes utilizadores/as
internos (doutorandos/as e visitantes) poderão usufruir do serviço mediante pagamento
de todas as despesas estipuladas pelas instituições envolvidas (Ver: Regulamento de
Empréstimo Inter-bibliotecas)
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/EIB_Bibliotecas_da_UC_e_CES-BNS.pdf
DIFUSÃO
SELETIVA
DE
INFORMAÇÃO
(DSI)
E
RECURSOS
ELETRÓNICOS
 Mensalmente procede-se à difusão seletiva das listas de últimas aquisições
via correio eletrónico (lista ALLCES e utilizadores registados no sítio da
biblioteca):
- NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS: Lista de Monografias e outras
espécies;
- NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS: Lista de Publicações Periódicas –
Destaque das áreas temáticas e/ou artigos, de acordo com o perfil de
interesse da comunidade.


NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS – Para o acesso remoto às listas de
Novidades Monografias e de Publicações Periódicas – podem também
consultar na página da BN|S as seguintes hiperligações:
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/monografias.php
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/periodicos.php



Divulgação de recursos eletrónicos disponíveis na Internet, sempre que estes
se afigurem pertinentes para a comunidade e respetivos projetos;



Divulgação de títulos novos na área das Ciências Sociais através do envio de
hiperligações dos catálogos online de diversas editoras, por exemplo:
Livraria Almedina, MIT Press, Blackwell Publishing, Routledge Publishing,
etc.
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Na página da Biblioteca Norte/Sul, na opção “Receba as novidades bibliográficas da
biblioteca N|S”, o/a utilizador/a poderá proceder ao registo, inserindo o endereço de
correio eletrónico, se pretender receber os documentos de Novidades.

INSTRUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E FORMAÇÃO DE UTILIZADORES/AS - A
BN|S promove sessões de formação individual e em grupo, sempre que possível e/ou
sempre que se afigure necessário para o desenvolvimento de competências individuais
nas técnicas de pesquisa com o intuito de fomentar a autonomia do/a utilizador/a.
A BNS promove outros tipos de formação que se destinam a contribuir para o
desenvolvimento de competências na gestão de informação utilizando os catálogos
bibliográficos e/ou formações na área da produção científica, como por exemplo
Oficinas sobre O fator de Impacto e publicar em Ciências Sociais, as ferramentas dos
programas ZOTERO e MENDELEY, "Portal de Estatísticas Oficiais - INE", "Portal
do Eurostat: Estatísticas da União Europeia”, Instrução Bibliográfica, etc.
A página da Biblioteca oferece também o acesso a alguns dos repositórios das áreas
temáticas
das
Ciências
Sociais,
acessíveis
via:
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/repositorios.php
SERVIÇO DE REFERÊNCIA (PRESENCIAL E À DISTÂNCIA) E APOIO NA
PESQUISA







Orientação na localização dos recursos de informação adequados às
necessidades do/a utilizador/a;
Apoio à pesquisa e recuperação de informação nas seguintes fontes:
Catálogo da Biblioteca Norte|Sul; Catálogo da UC; Catálogo da UA/Colcat;
Bases de Dados – B-On e JSTOR (Pacote Arts & Sciences III); Google
Académico, Portais de Publicações Periódicas disponíveis online, etc;
O/a utilizador/a que aceda ao catálogo do CES à distância e identifique as
fontes de informação que lhes são necessárias, deverá contactar a Biblioteca
(biblioteca@ces.uc.pt) antes de se dirigir às instalações, a fim de confirmar a
disponibilidade dos documentos. Desta forma poderá maximizar o tempo de
recuperação de informação e tornar mais efetivo o acesso aos recursos.
As pesquisas solicitadas à distância, via correio postal ou correio eletrónico,
poderão ser digitalizadas e poderão ser enviadas por correio eletrónico ou
por correio postal à cobrança, o que implica o pagamento da totalidade das
cópias bem como dos respetivos portes de correio.
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PROJETO: "AUTORES AMIGOS DA BIBLIOTECA NORTE/SUL
O projeto "Autores Amigos da Biblioteca Norte/Sul" está a ser implementado com o
intuito de desenvolver algumas das referidas áreas temáticas através da solicitação e
seleção de ofertas. Assim, através da doação de um exemplar das suas publicações à
BN/S, os "Autores Amigos" dão visibilidade às suas publicações ao mesmo tempo que
contribuem para
o
enriquecimento
do
acervo
da referida biblioteca.
Ao procederem à doação de um exemplar dos seus livros, os autores serão reconhecidos
da seguinte forma:
 Inclusão do seu nome na lista dos "Autores Amigos da B N/S";
 Divulgação do(s) título(s) doado(s) na página da B N/S, acessível em:
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/lista_autores_amigos.php ;
 Envio de uma carta/mensagem pessoal agradecendo desde logo, sugestões de
aquisições e/ou comentários para a melhoria do funcionamento da nossa
Biblioteca e do diálogo entre autores e leitores.
Caso esteja interessada/o, agradecemos o envio do seu nome, morada e endereço
eletrónico, assim como o título da sua obra que tenciona doar, para:
autoresamigos@ces.uc.pt e entraremos em contacto consigo para a concretização da sua
oferta. *

*Caso a obra em questão não preencha os requisitos temáticos da política de desenvolvimento
bibliográfica da BN/S, ela poderá ser enviada (com o acordo do autor) para outras instituições onde esta
seja considerada mais adequada .

PROGRAMAS: Esporadicamente, a BNS organiza exposições bibliográficas temáticas
e promove o programa “Café-com-Livros”, uma iniciativa levada a cabo com o apoio de
doutorandos/as e/ou pós-doutorados/as que descrevem a BNS da seguinte forma:
“A Biblioteca Norte/Sul, mais do que um reservatório de livros e de conhecimentos, é o
maior espaço comum do Centro de Estudos Sociais, um espaço de procuras, de
trânsito, de encontros, de descobertas, de silêncios e de palavras. Muitas palavras
caladas à espera de quem as requisite, lhes dê vida e as devolva ao silêncio. Sem que
nos apercebamos, ao entrar na biblioteca penetramos um pequeno mundo aglutinador
de vários mundos ordeiramente arrumados em estantes. Para quem dela faz uso,
quotidiano ou esporádico, é um espaço de afetos, de cumplicidades, de conversas
surdas feitas de trocas de olhares entre os/as que por ali se sentam ou percorrem
corredores”. http://www.ces.uc.pt/extensao/cafecomlivros/

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
Colégio de S. Jerónimo, Largo D. Dinis, Apartado 3087
Coimbra 3000 – 995 PORTUGAL
Tel: +351 239 85 55 71 / Fax: +351 239 85 55 89
Correio eletrónico: biblioteca@ces.uc.pt
Portal da BNS: http://www.ces.uc.pt/biblioteca/ Portal do CES: www.ces.uc.pt
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