
                                        

 

Regulamento Interno da Biblioteca Norte/Sul  

 

USO DE COMPUTADORES & ESPAÇO 

1. Os computadores da Biblioteca Norte/Sul (sala de publicações 

periódicas e corredores interno e externo) estão à 
disposição do público que frequenta a biblioteca para 

serem usados de forma autónoma e responsável.  

a) A função prioritária dos computadores da Biblioteca Norte/Sul é: 

- Acesso ao catálogo bibliográfico 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/ 

- Acesso à informação difundida pela biblioteca, como por 
exemplo a lista de periódicos 
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/enderecos.php 

- Pesquisas nas bases de dados disponíveis, por exemplo: 
 http://www.b-on.pt/ ou http://www.jstor.org/ 

 

b) O uso dos computadores é grátis.  

c) Para poder usar os computadores, o utilizador terá de se inscrever na 

biblioteca bastando para isso o preenchimento do registo de 
utilizador. Para esse fim, deverá apresentar identificação e um 

comprovativo de residência. 

d) Para poder utilizar os computadores o utilizador deverá tomar 

conhecimento deste regulamento consultando na página da Biblioteca 
o item referente ao “Regulamento Interno da Biblioteca Norte/Sul – 

Uso de Computadores e Espaço”. 

e) Os alunos dos Programas de Doutoramento do CES têm 

prioridade na utilização dos computadores disponíveis na 
biblioteca e áreas de trabalho, incluindo o espaço do corredor 
exterior. 

PARA VOSSO CONHECIMENTO 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/enderecos.php
http://www.b-on.pt/
http://www.jstor.org/


f) É possível utilizar um computador por um período 

determinado pela necessidade de facilitar o acesso a outros 
utilizadores.  

g) O horário de acesso aos computadores é coincidente com o horário 
da Biblioteca, isto é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h30m às 

20h.* 

* Entre as 12h30m e as 14h e entre as 18h e as 20h (e apenas nestes horários) o 

acesso à Biblioteca Norte/Sul – só para uso da biblioteca - far-se-á pela porta 
localizada ao cimo das escadas, na parte lateral do edifício junto à entrada do Centro 
Cultural D. Dinis. Para tal, os utilizadores deverão premir o intercomunicador. 
Durante o horário normal da instituição (9h30m-12h30m & 14h-18h) deverão utilizar 
a entrada principal. 

h) O utilizador poderá servir-se do seu computador portátil – 
particularmente no espaço do corredor exterior - e ser-lhe-á 

disponibilizado o “Nome do utilizador” e “Palavra-chave” de acesso ao 
serviço internet-sem-fios (wireless). 

i) As obras para uso interno (i.e. que não sejam requisitadas) não 
poderão ser usadas no espaço do corredor externo. 

j) Nas salas de leitura, nos espaços de trabalho e no corredor:  

Não é permitido: Comer ou beber bem como tomar 
quaisquer atitudes ou transportar objectos que possam pôr 

em causa o ambiente de silêncio e disciplina;  

Não é permitido: O uso de telemóveis, que devem 

permanecer no modo silencioso; 

Não é permitido: O acesso a salas de conversação 

(Messenger, etc.) ou conversação em alta voz via Skype; 

Não é permitido: Alterar a colocação dos móveis e 
equipamento; 

Não é permitido: A utilização da Internet para qualquer fim 
ilícito;  

No espaço do corredor externo, é permitido o estudo em 
grupo respeitando as regras de silêncio e desde que não 

perturbe os restantes utilizadores.  

k) Nas salas de leitura, o utilizador pode servir-se, simultaneamente, de 

publicações da biblioteca e de outros materiais estranhos à mesma 
(ex. computador portátil), desde que não perturbe o normal 

funcionamento desses espaços, nem ponha em causa a integridade e 
bom estado de conservação das instalações, mobiliário e 
equipamentos.  

 

NOTA: A Biblioteca Norte/Sul e o CES não se responsabilizam por 
quaisquer situações de furto artigos pessoais, danos, etc. 


