GUIA DO UTILIZADOR
APRESENTAÇÃO
A biblioteca do ISEP é biblioteca académica especializada, em regime de livre
acesso, o que permite, a todos os utilizadores, consultarem livremente os
documentos existentes.
Compete-lhe o fornecimento de informação à comunidade académica, no apoio
ao ensino, aprendizagem e investigação. Tem como objetivos prioritários o
tratamento, a organização, a divulgação e a preservação do fundo documental,
indo ao encontro das necessidades dos seus utilizadores.

UTILIZADORES DA BIBLIOTECA DO ISEP
Podem ser utilizadores da Biblioteca do ISEP os seus alunos, o pessoal docente e
não docente, bem como alunos, pessoal docente e não docente de todas as
escolas do IPP e o público em geral.

DIREITOS DOS UTILIZADORES
CONSTITUEM DIREITOS DOS UTILIZADORES:
» A solicitação de informação sobre os serviços e normas da Biblioteca.
» A solicitação de consulta dos fundos e a requisição de obras em regime de
empréstimo, dentro das normas estabelecidas no presente Regulamento.
» A consulta das bases de dados existentes.
» A apresentação de sugestões ou reclamações, usando para o efeito formulários
próprios, disponíveis no balcão de atendimento.

DEVERES DOS UTILIZADORES
CONSTITUI DEVER DOS UTILIZADORES O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA, EM TODOS OS ASPETOS QUE DELES DEPENDAM,
NOMEADAMENTE:
» A adoção de uma conduta cívica perante os demais utilizadores e os técnicos
da Biblioteca, em todas as situações.
» O respeito da integridade dos fundos bibliográﬁcos e documentais.
» A devolução das obras requisitadas dentro do prazo ﬁxado.
» O respeito da integridade das instalações e equipamentos, evitando inﬂigir-lhes
qualquer dano.
» O cumprimento das regras de utilização das salas de leitura e de estudo.
» A colocação das monograﬁas consultadas em regime de leitura presencial no
carrinho dos livros.
» O respeito pelos outros, evitando falar alto ou usar o telemóvel.
» Para entrar na sala de leitura do 1º andar, os utilizadores deverão deixar as suas
pastas, mochilas ou similares nos cacifos.

SERVIÇOS PRESTADOS
AO PÚBLICO EM GERAL:
» Consulta presencial do fundo documental da Biblioteca;
» Acesso ao catálogo online: www.isep.ipp.pt/biblioteca

AOS UTILIZADORES INSCRITOS:
» LEITURA PRESENCIAL
Leitura presencial é a que se realiza exclusivamente nas salas de leitura.
» EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO
Todas as publicações podem ser requisitadas para leitura domiciliária, exceto
Obras de Referência (dicionários, enciclopédias), bem como as obras que estão
assinaladas com uma pinta amarela na lombada. O empréstimo para leitura
domiciliária, efetua-se pelo período de 10 dias úteis, renováveis caso não exista
nenhuma reserva relativa à publicação.
» EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS
Sempre que os alunos necessitem de consultar artigos cientíﬁcos ou monograﬁas que existam noutras bibliotecas, podem fazer o pedido através do envio de
um email à Biblioteca biblioteca@isep.ipp.pt . As condições de empréstimo e
prazos são os impostos pela biblioteca emprestadora. Caso haja custos, estes
são suportados pelo requisitante.
» SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIA
Informações de carácter geral, pesquisas bibliográﬁcas e apoio a pesquisas em
bases de dados ou outros recursos de informação.
» RESERVA DE PUBLICAÇÕES
Sempre que uma publicação a requisitar estiver fora da biblioteca, o leitor
poderá efetuar uma reserva, devendo levantar a publicação no dia indicado no
ato de reserva.

RECURSOS DISPONÍVEIS ONLINE

A B-on (www.b-on-pt) é uma plataforma nacional que garante o acesso a um
vasto número de publicações de natureza cientíﬁca e serviços eletrónicos à
comunidade académica e cientíﬁca, tais como: artigos cientíﬁcos em texto
integral em milhares de periódicos cientíﬁcos; bases referenciais; ebooks;
indicadores bibliométricos.

A MyiLibrary (http://lib.myilibrary.com) é uma plataforma agregadora de E-books
da Ingram Digitalʼs. Na coleção do ISEP existem 120 títulos de várias áreas
(eletrónica, robótica, matemática, informática, mecânica).
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Atendimento: 09:00 - 20:00
Salas de estudo: 09:00 - 22:00
CONTACTOS:
Biblioteca do Instituto Superior de Engenharia do Porto
̲
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431
4200-072 Porto
̲
tel. 228 340 561
̲
biblioteca@isep.ipp.pt
www.isep.ipp.pt/biblioteca

