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APRESENTAÇÃO

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho têm por missão recolher, 
gerir e facultar à comunidade UMinho a informação de carácter científico, técnico e 
cultural necessária ao desempenho das suas funções, e participar em sistemas ou 
redes de Informação Científica e Técnica.

Biblioteca Nuno Portas (BNP)Bibliotecas e Fundos Documentais 
Especializada na área de urbanismo e arquitetura.
Endereço: Esc. de Arquitectura, Campus de Azurém, O fundo documental da Universidade do Minho é 
4800-058 Guimarãescomposto por monografias, periódicos e outros 
Horário*: 2ª, 4ª e  6ª Feira, das 13h00 às 16h00documentos, localizados nas várias bibliotecas da 
Tel.: 253 510 540 | email: bnp@sdum.uminho.ptuniversidade. 

Outras BibliotecasBiblioteca Geral da UMinho (BGUM) 
A Universidade do Minho possui ainda pequenos Biblioteca com fundo documental multidisciplinar. 
fundos documentais dispersos por bibliotecas Integra  ponto de acesso à informação estatística do 
especializadas, localizadas nas instalações de Instituto Nacional de Estatística (INE).
diversas unidades orgânicas. Mais informações em:Horário*: de 2ª a 6ª Feira, das 8h30 às 24h00 e
http://www.sdum.uminho.pt/ >> Bibliotecas UM sábados, das 8h30 às 15h30; salas de estudo 
>> Outras BibliotecasBGUM24X7, abertas em permanência.

Período de férias: de 2ª a 6ª Feira, das 9h00 às 13h00 
*Os horários destas bibliotecas poderão sofrer e das 14h00 às 18h00.
alterações ao longo do ano letivo.Endereço: Campus de Gualtar, 4710-057 Braga

Tel.: 253 604 156/7/8 | email: bgum@sdum.uminho.pt
Regulamento
A leitura do Regulamento das Bibliotecas da Biblioteca da UMinho em Guimarães (BPG)
Universidade do Minho é fundamental para o Especializada nas áreas de engenharia, arquitetura, 
conhecimento geral das normas de funcionamento. geografia e planeamento, história da população.
Este pode ser consultado nas bibliotecas e via web, Horário*: de 2ª a 6ª Feira, das 9h00 às 24h00; Período 
em: http://www.sdum.uminho.pt/ >> Bibliotecas UMde férias: das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Endereço: Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães
Tel.: 253 510 118/9 | email: bpg@sdum.uminho.pt Serviços de Documentação 

da Universidade do Minho
Biblioteca de Direito (BD) Endereço: Edifício da Biblioteca Geral, 
Especializada na área de direito. Campus de Gualtar, 4710-057 Braga - P
Horário*: 2ª a 6ª Feira, das 9h30 às 19h30 tel.: +351 253 604 150; 965 970 036
Endereço: Escola de Direito, Campus de Gualtar,  fax: +351 253 604 159
4710-057 Braga

email: sdum@sdum.uminho.pt 
Tel.: 253 601 836 | email: bd@sdum.uminho.pt

Entidades certificadas: BGUM, BPG
Biblioteca da Esc. Ciências da Saúde (BECS)
Especializada na área das ciências da  saúde.
Horário*: de 2ª a 6ª Feira, das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00 (sala de estudo do piso superior, 
aberta de 2º a 6ª Feira das 8h00 às 24h00 e sábados 
das 8h00 às 13h00)
Endereço: Esc. Ciências da Saúde, Campus de Gualtar, 
4710-057 Braga
Tel.: 253 604 897 | email: becs@sdum.uminho.pt



Serviços Encontrar publicações na biblioteca
Os livros disponíveis em livre acesso nas estantes estão § Acesso e consulta presencial dos diversos fundos 
organizadas tematicamente de acordo com o sistema de documentais;
Classificação Décimal Universal (CDU). Trata-se de um 

§ Disponibilização de salas para estudo individual e 
sistema de classificação que estrutura o conhecimento  em 

estudo em grupo, com cobertura wireless (algumas 
10 classes temáticas, que se subdividem hierarquicamente 

salas de estudo em grupo encontram-se abertas em subclasses mais específicas. Os temas são traduzidos por 
permanentemente, 24 horas, todos os dias (24x7). classificações numéricas e a primeira classificação atríbuida 

determina a zona de arrumação do livro na biblioteca. § Empréstimo de publicações para leitura domiciliária 
Nas bibliotecas UM, a localização do livro é composta pela (presencial e à distância); 
sigla da biblioteca, pela CDU e normalmente pela inicial do § Empréstimo de computadores portáteis, para 
apelido do autor. utilização local; 

§ Reprodução de documentos, por fotocópia e  
Ex: Kotler, Philip - Marketing management. 

digitalização, em regime de autosserviço; 12th ed. New Jersey : Upper Saddle River, 2006.
§ Postos de acesso à rede UMinho e Internet;

Neste caso, a publicação localiza-se na § Acesso ao catálogo bibliográfico das bibliotecas UM e 
Biblioteca da UMinho em Guimarães, o ao repositório institucional - RepositóriUM.
assunto principal é marketing, a que § Acesso a diversas bases de dados para pesquisa de 
corresponde a CDU 658.8 e a inicial do informação bibliográfica online e outros recursos de 
apelido do autor é  K. A localização desta 

informação;
publicação será  BPG 658.8-K

§ Serviço de apoio presencial (mediante marcação), por 
telefone e via web (email, chat e skype), para As publicações periódicas encontram-se organizadas por 

ordem alfabética de título e nº de fascículo, estando a maior assistência na pesquisa em bases de dados;
parte localizada em área reservada de depósito. Todas as § Serviço de pedido e fornecimento de documentos não 
publicações localizadas em áreas de acesso reservado, existentes nas bibliotecas UM (por cópia ou por via de 
podem ser  solicitadas no serviço de atendimento.empréstimo interbibliotecas); 

§ Realização de sessões de apresentação das 
No catálogo bibliográfico (http://catalogo.sdum.uminho.pt/) 

bibliotecas, formação de utilizadores e visitas, a localização das publicações é indicada na informação 
organizadas pela biblioteca ou mediante pedido; ‘Exemplares’,  associada ao registo  bibliográfico de cada 

referência bibliográfica apresentada na lista de resultados.§Serviço de apoio à aquisição de bibliografia.



Renovação de empréstimosServiço de empréstimo
A renovação de publicações pode ser requerida até A maioria das publicações são requisitáveis, exceto 
ao último dia do prazo de requisição, pessoalmente, periódicos, obras de referência, material audiovisual, obras 
por telefone, por email e via Internet, mediante login do fundo reservado (BRE, BREG) e outras devidamente 

identificadas. Para requisitar uma publicação, deve no catálogo, até ao limite de 6 renovações 
recolhê-la na estante e dirigir-se ao balcão de atendimento sucessivas. O utilizador perde o direito à renovação 
(apresentando identificação), ou solicitar o envio de do empréstimo se ultrapassar o prazo de entrega ou  
publicação para levantamento noutra  biblioteca (funciona caso a publicação receba um pedido de reserva.
entre BGUM, BPG, BNP, BECS e BCE .
 Devolução de publicações

As publicações podem ser devolvidas pessoalmente 
Períodos de empréstimo ou enviadas por correio, para o endereço da 

biblioteca a que a publicação pertence. A devolução 
de publicações fora do prazo de requisição está 
sujeita às penalizações previstas no Regulamento 
das Bibliotecas da UMinho (artigo 18º).

Reserva de publicações
A reserva de publicações requisitadas por outros 
utilizadores pode ser solicitada pessoalmente no 
balcão de atendimento, por telefone, via email ou 

Número de empréstimos 
Internet, mediante login no catálogo bibliográfico, 
até um limite de 3 reservas. Quando a publicação é 
devolvida na biblioteca, o utilizador é imediatamente 
notificado via email, tendo como prazo para o 
levantamento até ao final do dia útil seguinte.

Os contactos da biblioteca, via e-mail, serão sempre 
efetuados para o endereço de correio eletrónico 
atribuído pela universidade.

Alunos de 3º ciclo, bolseiros e 
funcionários da UMinho 

  Restantes utilizadores

Docentes e investigadores da UMinho 3 a 60 dias

3 a 30 dias

3 a 14 dias

Docentes, investigadores, bolseiros, alunos de 
3º ciclo e funcionários da UMinho 

30

Alunos de 2º ciclo 15

Alunos de 1º ciclo 10

O período de empréstimo varia de acordo com o estatuto das publicações e 
da tipologia do utilizador.

Restantes utilizadores 6



da American Institute of Physics, desde 2000; Serviços de Pesquisa de Informação
Annual Reviews - cerca de 38 revistas de síntese de Estão disponíveis, via web, um conjunto de serviços de 
literatura científica, desde 1996; Elsevier - mais de pesquisa de informação, indispensáveis nas atividades 
2260 revistas, desde 1995, via ScienceDirect; de investigação, ensino e aprendizagem.
Emerald - cerca de 140 revistas da área de gestão, http://www.sdum.uminho.pt/>> Biblioteca digital
indústria e engenharia; IEEE - 198 revistas e http://guias.sdum.uminho.pt
conferências, desde 2004; Impactum - cerca de 40 
revistas (Coimbra University Press); IoP - cerca de 44 Catálogo Bibliográfico - permite pesquisar na 
revistas do Institute of Physics, desde 1996; JSTOR generalidade do fundo documental da Universidade do 
BusinessI e Arts & Sciences III  - arquivo de revistas; Minho. http://catalogo.sdum.uminho.pt
Nature - revista semanal sobre ciência; RSC - cerca 
de 31 revistas da Royal Society of Chemistry; Sage RepositóriUM - reúne as publicações produzidas no 
(Sociology e Political Sciences) - cerca de 80 revistas, âmbito das atividades científicas e académicas da 
desde 1982; SIAM - 16 revistas da Society for Universidade do Minho, em formato digital.
Industrial and Applied Mathematics, desde  1997; http://repositorium.sdum.uminho.pt
Springer - cerca de 1650 revistas; Taylor & Francis - 
mais de 1760 revistas; Wiley - cerca de 820 revistas, AtoZ eRevistas/eBooks - permite localizar títulos 
desde 1997.de revistas científicas e livros acessíveis online em 

texto integral. http://www.sdum.uminho.pt/atoz 
Coleções de ebooks e obras de referência

Portal B-on APA Handbook of Research Methods in Psychology - a UMinho enquanto membro do 
Biblioteca do Conhecimento Online (3 vols.); dicionários da Infopédia; Pombalina consórcio nacional  

possibilita o acesso a diversas bases de dados e (Coimbra University Press); coleções Springer 
editoras de revistas científicas, disponíveis através do  “Historical archives” (1902-2004) e “Contemporary 
portal de pesquisa b-on. http://pesquisa.b-on.pt Ebooks” (2005-2008) e 2009 (coleções Biomedical 

and Life Sciences, Computer Science e Earth and 
Bases de dados referenciais e de texto integral Environmental Science), totalizando cerca de 22.000 
ABI/Inform Complete - economia e gestão (com texto títulos; Wiley - 75 ebooks na área de química.
integral); Academic Search Complete - multidisciplinar  
(com texto integral); Business Source Complete - Acesso restrito à rede UMinho
economia e gestão (com texto integral); CEPR - Os recursos online de acesso pago, apenas estão 
economia (com texto integral); Colour Index disponíveis na rede da universidade. Para aceder 
International (Society of Dyers and Colourists); remotamente a todas as bases de dados 
Communication Abstracts (referência); EconLit Full bibliográficos e conteúdos de acesso restrito, deve 
Text - economia e gestão (com texto integral); ERIC - recorrer ao serviço Acesso Remoto disponibilizado 
educação (referência); HeinOnline Core Collection - pelo Serviço de Comunicações da UMinho (SCOM).
história jurídica (com texto integral); Library, 
Information Science & Technology Abstracts Pedido de documentos ao exterior 
(referência); MathSciNet – matemática (referência); Caso não encontre a publicação ou o artigo que 
Medline via Web of Science - saúde (referência); NBER procura, os SDUM poderão tentar obtê-lo junto de 
Working Papers - economia (com texto integral); entidades externas, por via do empréstimo 
Political Science Complete (com texto integral); interbibliotecas ou do fornecimento de exemplar  
PsycInfo (referência) e PsycArticles (com texto digitalizado. www.sdum.uminho.pt >> Serviços 
integral) - psicologia; Scopus - multidisciplinar Email: dif@sdum.uminho.pt  
(referência); Web of Science (Core Collection e 
Proceedings, Scielo Citation Index, KCI Korean Pergunte-nos
Journal, Medline, Current Contents Connect - 

Através do serviço Pergunte-nos, os SDUM prestam  
referência; Derwent Inovation Index (patentes 1963-

apoio via e-mail, chat, skype e telefone, sobre  
2012); Journal Citation Reports, Essential Science 

questões gerais relacionadas com as condições de 
Indicators e InCites - bibliometria); WGSN (Worth 

utilização das bibliotecas UM ou com os recursos 
Global Style NetWork); ZentrallBlatt Math Database - 

bibliográficos disponíveis na universidade. 
matemática (referência).

Para questões que exijam atendimento  mais  
aprofundado  sugerimos  atendimento presencial.

Coleções de revistas eletrónicas
ACM Digital Library - 122 periódicos da  American Guias temáticos: http://guias.sdum.uminho.pt
Computer Machinery; ACS  - cerca de 34 revistas da Formação: http://sdum.uminho.libcal.com

Informação atualizada em: www.sdum.uminho.pt American Chemical Society; AIP - cerca de 47 revistas 
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