SOBRE NÓS

CONTACTOS | HORÁRIO

Tatiana, Rosa, Elisabete, Sofia, Cristina, Hélder e
Gaspar: somos uma equipa especializada, que
pretende prestar um serviço de excelência a todos
os que nos visitam. A nossa missão é apoiarmos a
aquisição e produção de conhecimento nas áreas
de atuação do Instituto de Educação e da
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

Faculdade de Psicologia | Instituto de Educação

Consulta e empréstimo de documentação, estudo
individual e em grupo, cópias ou digitalizações,
formação de utilizadores, cedência de material
audiovisual, acesso a computadores para pesquisa,
grupo de leitores e outras iniciativas ao longo do
ano, é o que temos para vos oferecer.

Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa | Portugal
+351 217943891 | biblio@fpie.ul.pt
bibliotecaIE@ie.ulisboa.pt
bibliotecaFP@psicologia.ulisboa.pt
www.ie.ulisboa.pt/biblioteca
www.psicologia.ulisboa.pt/biblioteca
facebook.com/Biblioteca.FPIE.UL
09h00 | 19h30 - 2ª a 6ª

Sejam bem-vindos!

09h30 | 17h30 - interrupções letivas

BIBLIO
TECA.
guia do utilizador

inscrição na biblioteca

Para o registo é necessário o principal documento de
identificação (cartão do cidadão, passaporte) e um
comprovativo de inscrição na FP ou IE. O processo é realizado
no balcão de atendimento e demora menos de 5 minutos.

ORIENTAÇÃO

Ao entrar fica o balcão de atendimento, à direita um corredor
com dicionários e enciclopédias seguido de uma sala com
revistas e livros maioritariamente dedicados à Educação e, à
esquerda, a sala onde se encontram livros de Psicologia nas
estantes centrais, e de Educação encostados às paredes.
Também à esquerda estão os computadores de uso público, a
digitalizadora e as fotocopiadoras. Os livros estão arrumados
por áreas temáticas e, dentro destas, alfabeticamente pelo
apelido do autor.

CONSULTA E EMPRÉSTIMO

A consulta é livre, basta retirar da estante o livro ou revista de
que se necessita. Podem ser requisitados 3 livros por uma 1
semana (1º ciclo), 3 livros por 2 semanas (2º e 3º ciclo) ou 5
livros por 2 semanas (investigadores e docentes). O prazo de
empréstimo pode ser dilatado, solicitando renovação antes do
final da data de entrega (desde que não haja reserva). Tal
pode ser feito presencialmente, via email ou por telefone (ver
contactos no verso). Da mesma forma podem ser solicitadas
reservas de livros emprestados, pela mesma via.

EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS

Podem ser requisitados livros de outras instituições, enviando
email para biblio@fpie.ilusboa.pt indicando título, autor, cota e
biblioteca (alertamos que este tipo de empréstimo poderá ter
custos para o utilizador). Podem solicitar-se 2 livros e 2
artigos por mês (1º ciclo) e 3 livros e 5 artigos por mês (2º
ciclo, 3º ciclo e docentes). Existe esta modalidade de
empréstimo com instituições internacionais, mas apenas para
docentes.

ACESSO INTERNET

O acesso à internet pode ser feito de duas formas: ou via
wireless, utilizando a conta campus; ou solicitando um cabo
de rede no balcão de atendimento, e ligando-o aos pontos de
rede existentes nas mesas.

ACESSO AOS COMPUTADORES PÚBLICOS

O acesso é livre e os mesmos destinam-se exclusivamente à
pesquisa de recursos, pelo tempo necessário para tal.

PESQUISA

Há vários sites para pesquisa, mediante o tipo de documento
que se pretende (livro, ebook, artigo, revista, tese ou
dissertação). As instruções sobre como efetuar essa mesma
pesquisa encontram-se em 3 locais: na parede junto aos
computadores; no Moodle em Biblioteca IE / Formação da
Biblioteca / Pesquisar Informação para Trabalhos
Académicos; na página da biblioteca nos sites da FP ou do IE.

CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO

A digitalização é gratuita, basta seguir as instruções que
estão junto à digitalizadora. A utilização das fotocopiadoras e
a impressão através dos computadores públicos implica a
compra de um cartão, na máquina que se encontra no exterior
da biblioteca (as instruções para o processo de impressão
estão junto aos computadores e nas páginas da biblioteca nos
sites da FP e do IE - ver contactos no verso).

FORMAÇÃO

A biblioteca promove ações de formação sobre pesquisa,
apoio a teses e dissertações, norma APA para citar e
referenciar, gestão de bibliografia e apresentações
PowerPoint e orais, quer a pedido dos docentes (em sala de
aula), quer abertas aos alunos (mediante inscrição). Para
marcações e datas futuras, contactar a biblioteca por email ou
acompanhar o facebook (ver contactos).

grupo de leitores

A biblioteca tem um grupo de leitura regular - o Duas de Letra aberto a alunos, docentes, não docentes e investigadores. Em
torno de um livro de ficção debatem-se ideias e exercita-se o
espírito crítico e a socialização em volta da leitura. Realiza-se
uma vez por mês, na biblioteca. Para mais informações e
inscrição, contactar via email (ver contactos).

VPN, MOODLE, INTERNET E REDES SOCIAIS

A utilização dos gabinetes implica registo como leitor e
efetua-se no balcão de atendimento para um mínimo de 2 e
um máximo de 4 pessoas, por até 2 horas. É solicitada uma
identificação que será devolvida aquando da devolução da
chave.

Para acesso integral às bases de dados é essencial a
configuração da VPN (pode ser solicitada no Serviço de
Informática, basta trazer o portátil); no Moodle da FP e do IE
encontram-se todos os recursos da formação (acede-se via a
disciplina "Biblioteca IE - Formação da Biblioteca"); nas
páginas da FP e do IE (ver contactos) estão vários recursos
úteis; a biblioteca encontra-se igualmente presente no ISSUU
e no Facebook, sendo que este último é bastante aconselhado
para se manter atualizado sobre, por exemplo, os diversos
eventos e formações.

empréstimo material audiovisual

Exposições, Sugestões e newsletter

GABINETES DE ESTUDO

A biblioteca empresta câmaras de vídeo e gravadores, estando
esse empréstimo sujeito a validação por parte de um docente,
que deverá enviar um email à biblioteca indicando o nome
do utilizador, o material a requisitar e o fim a que se destina. A
devolução do material - após 8 dias - obedece a duas regras: a
bateria deve vir completamente carregada e sem qualquer
registo de gravação. No caso em que os equipamentos
necessitam de pilhas, as mesmas ficam a cargo do utilizador,
tal como é da sua responsabilidade qualquer reparação ou
substituição, em caso de perda ou dano.

A Biblioteca organiza mensalmente Exposições Temáticas
sobre as áreas de interesse da FP e do IE, que podem ser
encontradas nas respetivas páginas web, tal como sugestões
de leitura e uma Newsletter regular.

outras atividades

Uma vez por ano a biblioteca procura realizar um conjunto de
debates, palestras e apresentações que, sendo extracurriculares, têm afinidades com a Psicologia, a Educação e a
área de intervenção da Biblioteca.

