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Location 
Civil Engineering Department 
building, which was designed 
by a famous architect (Prof. 
Fernando Távora). 

This Library includes the 
bibliographical collections of 
  Civil Engineering 
  Electrical & Computers Eng. 
  Informatics Engineering 
  Mechanical Engineering 
  Chemical Engineering 
  Earth Sciences. 

Localização 
Edifício do Departamento de 
Engenharia Civil (projetado 
pelo Arqº Fernando Távora). 

Resultou da fusão, reunindo 
os respetivos espólios docu-
mentais, das bibliotecas de 
  Engenharia Civil, 
  Engª Eletrot. e de Computad. 
  Engenharia Informática 
  Engenharia Mecânica 
  Engenharia Química 
  Ciências da Terra.

1. Books 
Books are organized by 
different subjects. 
Free access to books in 
shelves is allowed. 
After use students must 
leave the books on the book 
trolley at the entrance. 

2. References 
Users may ask for support in 
searching catalogue or online 
databases. 

1. Livros 
Estão organizados por áreas 
temáticas. 
O acesso às estantes é livre. 
Os livros consultados devem 
ser depositados no carro de 
transporte, à entrada da sala. 

2. Serviço de Referência 
Apoio a utilizadores na 
pesquisa de catálogos 
bibliográficos, bases de 
dados e outras fontes de 
informação.

LIBRARY  
STAFF 
can help you finding a 
space to work, searching 
books, using the library’s 
online catalog, etc. 

A EQUIPA DE 
PROFISSIONAIS 
pode ajudar a encontrar 
um espaço de trabalho, 
publicações, pesquisar no 
catálogo online… Património da Humanidade UNESCO 

UNESCO World Heritage

Espaços para estudo | Find a study space  
https://www.uc.pt/fctuc/BibliotecasFCTUC  

Regulamento Bibliotecas UC | UC Libraries loan rules 
http://www.uc.pt/sibuc/areabibliotecas/regulamentos

BIBLIOTECA 
LIBRARY 
UC • POLO II



Study Rooms: total186 seats
Large room for quiet study. Group work room. 

Requesting/Borrowing
A valid University of Coimbra Card (or UC Library Reader card) 
is required. Only selected publications are available for loan. 
Special permission may be required to particular categories. 

Online renewals
2 renewals allowed unless requests by other users exist. 

Inter-library loan
is possible subject to expenses payment if applicable. 

Available hardware
computers & scanners for searching and student works. 

Main loan types
• Standard Loan 

valid for the major part of the books, allowed for a longer period. 

• Short Loan 
valid for courses recommended bibliographies, only allowed 
for overnight or weekend. 

• Not for loan 
valid for particular publications (dictionaries, encyclopedias, 
data tables, special publications …). 

Borrowing limits (students): what and for how long
  Post-graduation & PhD students      5 items  | 15 days 
  Undergraduate & Master students   3 items  |   5 days 

Search available via web at 
http://webopac.sib.uc.pt/search~S42 

Browsing by author (autor), book or journal title (título), 
subject (assunto), series (série), any word (qualquer campo), 
Locating item home library and respective location. 
Availability checking loaned items return date displayed. 

Search via personal area “Área do Utilizador” 
http://www.youtube.com/watch?v=sDZSbecSgfk 

To list statistics about borrowed items and respective 
bibliographical references. 
To check borrowed items and returning dates. 
To renew borrowed items.

Leitura de Presença: 186 lugares 
Duas salas de leitura. Uma delas para estudo em grupo, à 
esquerda da sala de leitura, com obras de referência 
(manuais, dicionários, tabelas) e exposição de aquisições 
recentes. 

Empréstimo Domiciliário 
Necessário cartão de identificação de membro da UC ou 
cartão de leitor UC. 

Renovação de empréstimo online 
São permitidas duas renovações de cada empréstimo. 

Empréstimo Inter-Bibliotecas (EIB) 
Fornecimento ou pedido de monografias ou cópias de 
artigos científicos de publicações periódicas a bibliotecas de 
outras instituições nacionais ou estrangeiras, contra 
pagamento de despesas se aplicável. 

Equipamentos disponíveis 
Computadores e scanners para pesquisas e trabalhos. 

Categorias de empréstimo 
• Empréstimo Livre 
por um prazo mais alargado, aplicável à generalidade dos 
livros. 

• Empréstimo Curto 
por um período reduzido (noite ou fim-de-semana), 
aplicado às bibliografias recomendadas. 

• Empréstimo Não Autorizado 
impede a cedência de determinados documentos para 
consulta, fora das instalações da biblioteca; aplicado a 
documentos específicos (revistas, obras de referência ou 
casos especiais). 

Prazos e limite de obras de empréstimo livre (alunos) 
Aluno de Pós-Graduação, Doutoramento      5 un. | 15 dias 
Aluno de Licenciatura, Mestrado Integrado   3 un. |   5 dias 
Os prazos de empréstimo deverão ser criteriosamente 
respeitados. A sua infracção está sujeita a penalizações. 

Catálogo da biblioteca disponível via web em 
http://webopac.sib.uc.pt/search~S42 
faz parte do catálogo integrado da UC, permitindo restringir 
a pesquisa a uma só biblioteca ou pesquisar na Base Geral 
das Bibliotecas da UC. É possível:  

Pesquisar por autor, título de livro ou revista, assunto, 
série, palavra, etc. ou por combinação destes termos. 

Localizar biblioteca e cota dos exemplares e respetiva 
categoria de empréstimo. 

Saber da disponibilidade de cada exemplar e, caso esteja 
requisitado, qual a data de devolução. 

Através da “Área do Utilizador” 
http://www.youtube.com/watch?v=sDZSbecSgfk 

Verificar livros requisitados e data de devolução /renovação. 

Renovar requisição de parte ou todas as obras requisitadas. 

Aceder ao “Histórico” de empréstimo pessoal.

ATENÇÃO: INCUMPRIMENTO
O incumprimento de prazos de 
devolução resulta na inibição de 
qualquer operação de empréstimo, 
em qualquer biblioteca da UC, por 
períodos determinados no 
Regulamento de Empréstimo da UC.

WARNING
Users loose the right to 
borrow publications 
(card blocked) in the 
case of:

• overdue loans
• items not returned 

in good conditions 
(as when loaned)

http://webopac.sib.uc.pt/search~S42
http://webopac.sib.uc.pt/search~S42

