
Localização dos Serviços da Biblioteca da UAlg: 

 

Campus de Gambelas 

 

2ª a 6ª feira: 8h30—20h 

 
Sábado: 10h—16h 

 

Tel.: 289 800 906 
Fax: 289 800 070 

Campus da Penha 

 

2ª a 6ª feira: 9h—22h 

 
Sábado: 9h—13h 

 

Tel.: 289 800 100 
ext. 6510/6209 

Escola Superior de Saúde 

 

2ª a 6ª feira: 9h—19h 

 

Tel.: 289 800 100 
ext. 8219 

Pólo de Portimão 

 

2ª a 6ª feira: 8h30—23h30 

 

Tel.: 282 417 641 
ext. 19 

 

Email: biblioteca@ualg.pt 
 

Internet: http://www.ualg.pt  ->  VIVER  ->  Biblioteca 
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Como utilizar a Biblioteca? 

* Quem pode utilizar a Biblioteca? 
A Biblioteca tem como objetivo servir alunos, docentes e funcionários da UAlg. Está, 
no entanto, aberta a todos os interessados, de forma a servir a comunidade onde se 
insere. Deve estar inscrito como leitor e apresentar o respetivo cartão (cartão de 
identificação da UAlg, para os membros da comunidade académica), para usufruir dos 
serviços de empréstimo. 

Ao frequentar a Biblioteca e os seus serviços tenha em atenção: 

• Respeite a integridade das coleções (livros, mapas e outros documentos) 

• Evite o ruído e contribua para um bom ambiente de leitura e estudo 

• Devolva os documentos requisitados, dentro do prazo previsto e em perfeitas 
condições 

* O que encontro na Biblioteca? 

• Coleções: grande diversidade de livros, revistas científicas ou de informação, 
jornais, obras de referência, cartografia, documentos multimédia… 

• Catálogo em linha: todos os documentos disponíveis podem ser pesquisados nos 
computadores locais ou pela Internet em www.ualg.pt -> Viver -> Biblioteca 

• Recursos eletrónicos: bases de dados bibliográficos, ‘ebooks’ (ca. 25000), revistas 
científicas (ca. 22000), que abrangem todas as áreas do conhecimento (ligações a 
partir da página da Biblioteca). Acesso ao texto integral ou referências através do 
consórcio b-on (www.b-on.pt - que inclui Web of Science, Wiley, Taylor & Francis, 
Springer, SIAM, Sage, Nature, ISI, IEEE, Elsevier, entre outras editoras). 

* Como encontrar o que procuro? 
O sistema de arrumação da Biblioteca segue a Classificação Decimal Universal (CDU), 
que divide o conhecimento em grandes classes temáticas; cada notação numérica 
corresponde a um assunto, indicado nas estantes e prateleiras, às quais pode aceder 
livremente. Existem documentos que, pela sua especificidade, raridade ou diminuta 
procura, estão arrumados nos depósitos, mas que podem ser solicitados no balcão de 
atendimento (teses de doutoramento e mestrado, reservados, edições mais antigas). 

* …E se a Biblioteca da UAlg não tiver o que procuro? 
Podem ser solicitados livros e artigos de revistas a outras instituições, através do 
serviço de Empréstimo InterBibliotecas. Pode submeter um pedido, em impresso 
próprio, junto do balcão de atendimento. Procure fornecer as referências 
bibliográficas de forma correta e completa (pesquisar no catálogo português em linha 
de publicações periódicas www.fct.mctes.pt/catalogo/site/catalogo/bdCatalogo.asp 

ou outra fonte fidedigna). Estes pedidos estão sujeitos a prazos de entrega variáveis, 
consoante a resposta da instituição requerida. 

* …E se não tiver computador? 
Estão disponíveis computadores para pesquisas e realização de trabalhos, com acesso 
à Internet, programas do Office e SPSS. Como membro da UAlg, também pode 
configurar o seu computador pessoal e usá-lo acedendo à rede sem fios da UAlg. 

* É possível tirar fotocópias? 
Existem fotocopiadoras a preto e branco ou a cores, que pode utilizar em regime de 
auto-serviço, mediante a aquisição de cartão magnético (nos balcões de atendimento 
ou no distribuidor automático em Gambelas), recarregável com um número de cópias 
opcional. Tenha em atenção a legislação que regula os Direitos de Autor. 

* É possível imprimir documentos? 
Os documentos pesquisados nos computadores da Biblioteca podem ser impressos na 
impressora pré-configurada para o efeito. Devem ser solicitados no balcão de 
atendimento, onde aguardam ordem definitiva de impressão e o respetivo 
pagamento. Também é possível usar as funções do scâner para digitalizar e imprimir, 
ou enviar documentos por email. 

* É possível fazer trabalhos ou estudar em grupo? 
Existem gabinetes de estudo adjacentes às salas de leitura (excepto no Pólo de 
Portimão), destinados preferencialmente ao trabalho em grupo, que não requerem 
marcação prévia; certifique-se no entanto que os lugares disponíveis se adequam ao 
grupo de trabalho e evite perturbar os restantes utilizadores. 

* Quais são os prazos de empréstimo dos documentos?  

Perfil de Utilizador Aluno Docente Func. não docente Externo 

Documentos 5 10 5 2 

Prazo 7 dias 14 dias 7 dias 7 dias 

 
Alguns documentos não estão disponíveis para empréstimo, devido a características 
específicas. Os prazos são contados em dias seguidos, incluindo fins de semana, 
feriados e férias. Pode requisitar e devolver documentos em qualquer serviço da 
Biblioteca da UAlg. Em Gambelas, existe uma caixa de correio, para devoluções fora 
do horário de abertura da Biblioteca. É possível usufruir de 2 renovações do prazo, 
através da opção ‘Leitor’ na página da Biblioteca em www.ualg.pt, ou solicitando por 
email (bibrenova@ualg.pt) ou telefone (289 800 906). 

Atenção: O não cumprimento dos prazos acarreta a aplicação de penalizações 

(pagamento de 0,25€ por livro e por dia, incluindo fins de semana, feriados e férias). 


