
    

GUIA DO UTILIZADOR DA BIBLIOTECA NORTE|SUL (BN|S) 
 http://www.ces.uc.pt/  

 
Este guia pretende orientar os utilizadores sobre os serviços da B N|S e equipá-los com as 

competências necessárias para a optimização das pesquisas no seu catálogo bibliográfico. 

Pretende também fomentar a autonomia no acesso a outras fontes de informação externas ao 

CES através da Internet, como por exemplo: catálogos bibliográficos das Bibliotecas da 

Universidade de Coimbra, ou da Universidade de Aveiro através da opção Colcat, consulta de 

bases de dados de acesso restrito tal como a da Biblioteca do Conhecimento On-line (B-On) e a 

JSTOR e outras bases de dados de acesso livre tais como a Clacso, Codesria, DOAJ, Persée, 

Redalyc e SciELO. 

 

1. HORÁRIO & CONTACTO 

Horário de Funcionamento: segunda-feira – sexta-feira, 9h30m – 20horas*.  

* O acesso à Biblioteca Norte|Sul, entre as 12h30m e as 14h e entre as 18h e as 20h (e apenas 

nestes horários), far-se-á pela porta localizada ao cimo das escadas, na parte lateral do edifício 

junto à entrada do Centro Cultural D. Dinis. Para tal, os utilizadores deverão premir o 

intercomunicador e aguardar a abertura da referida porta. 

 

 1.2 Contactos: biblioteca@ces.uc.pt TEL: 239 85 55 71 

  

http://www.ces.uc.pt/
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/
http://webopac.sib.uc.pt/
http://webopac.sib.uc.pt/
http://cc.doc.ua.pt/
http://www.b-on.pt/
http://www.jstor.org/
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.codesria.org/
http://www.doaj.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.ces.fe.uc.pt/biblioteca/biblioteca@ces.uc.pt


2. FUNDOS DOCUMENTAIS E SUA ORGANIZAÇÃO 

 A Biblioteca Norte/Sul pretende criar um acervo bibliográfico - prioritariamente mas 

não exclusivamente constituído por monografias e publicações periódicas - resultante da 

produção científica realizada nos países do hemisfério Sul na área das ciências sociais e 

humanas, a qual, em geral, é pouco conhecida nos países do Norte. Comporta uma ampla 

variedade temática: povos indígenas; lutas contra-hegemónicas; identidades e etnicidade; 

direitos humanos e outros princípios de dignidade humana; questões económicas, 

organizacionais e empresariais; desenvolvimento democrático sustentável; conhecimentos 

alternativos e biodiversidade; alternativas à globalização neo-liberal; justiça social e inclusão 

social; estudos feministas e questões de diferença sexual. Inclui ainda produção científica dos 

países do Norte sobre os países do Sul. O projecto teve início em 1998, e encontra-se em fase de 

expansão. A próxima fase contempla a disponibilização dos materiais existentes na Norte/Sul, 

aos investigadores de outras instituições que os solicitarem. O projecto teve início em 1998, e 

encontra-se em fase de expansão.  

O acervo bibliográfico - que em 2002 era de 2900 volumes – é, hoje, constituído por 

cerca de 13500 volumes em língua portuguesa e em línguas estrangeiras (maioritariamente em 

inglês, francês e espanhol) e mais de 400 títulos de publicações periódicas relevantes para o 

contexto da Biblioteca Norte/Sul).  

As monografias indexadas e classificadas encontram-se em livre acesso nas estantes 

da sala de leitura da biblioteca, arrumadas com base na Classificação Decimal Universal (CDU- 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU.pdf ) e classificadas de acordo com o 

assunto principal. A cota atribuída, de acordo com a classe referente ao assunto principal e 

respectivas subdivisões, contém ainda três letras que coincidem com as três primeiras letras da 

entrada principal da obra (determinada de acordo com as Regras Portuguesas de Catalogação) e 

a data de publicação. 

 
Referência Bibliográfica: 

[Entrada principal- autor] RADHAKRISHNAN, R. - Theory in an uneven world / R. 

Radhakrishnan. Oxford: Blackwell Publishing, 2003. - Proveniente da Bibl. Norte/Sul. - 

Contém notas (p. 190-212) e índice (p. 213-217).  

       COTA: 316.32 RAD 2003 

Constituição da Cota:    

Classificação Decimal Universal:  316.32  

Três letras do último nome do autor: RAD  

Data de publicação da obra:  2003 

 
A BN|S tem também um arquivo onde se encontram as publicações obsoletas e duplicadas. 

Neste caso a notação DEP antecede a Cota. Exemplo: DEP 001(4) SMI 2003 

Embora não haja acesso livre a este arquivo, as publicações aí integradas estão disponíveis para 

requisição e/ou consulta. 
 

As monografias não indexadas e/ou não classificadas (acervo antigo constituído por títulos 

que não se encontram disponíveis para consulta e/ou requisição) apresentam uma cota 

provisória, constituída pelas três primeiras letras a partir da entrada principal da obra.    

 
Referência Bibliográfica: 

[Entrada principal - Título] CIDADANIA, INTEGRAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO/ 

organizadores José Manuel Leite Viegas e Eduardo Costa Dias, Luís Capucha...[et al.] . Oeiras: 

Celta Editora, 2000.  

         COTA: SL.-III-CID 

Constituição da Cota: SL.-III-CID 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU.pdf


Três letras da entrada principal: Cid(adania)  ou 

 

[Entrada principal - autor] VASCO, Neno - Concepção anarquista do sindicalismo / Neno 

Vasco . Porto: Edições Afrontamento, 1984. (Movimento Operário Português, 10)  

COTA: SL.-III-VAS  

 Constituição da Cota: SL.-III-VAS 

Três letras do último nome do autor: VAS(co)  

 

 As publicações periódicas encontram-se em livre acesso na sala de periódicos 

organizadas por ordem alfabética de título. A secção de publicações periódicas mais relevantes 

também está organizada por ordem alfabética de títulos que se encontram arrumados nos 

armários centrais da referida sala. Existe na página da BNS um escaparate digital intitulado 

“Publicações periódicas da Biblioteca Norte/Sul” onde encontram a selecção dos títulos mais 

relevantes no contexto da investigação levada a cabo no CES. Consultando este escaparate em 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/pubperiodicas.php poderão aceder a algumas destas 

publicações, disponíveis em texto integral. 

 A base de dados da BN|S integra ainda cerca de 2500 registos bibliográficos, 

respeitantes a artigos de publicações periódicas e/ou capítulos de livros. Estas referências 

bibliográficas são facilmente identificáveis, porque apresentam a cota “Analítico” (seguida das 

iniciais da publicação periódica ou da cota da monografia - ver exemplos). Estes registos 

analíticos incluem sempre a partícula [In:] indicativa de que o artigo é parte integrante de outro 

documento, normalmente uma publicação periódica ou uma monografia, designados por “item 

hospedeiro”. Caso a cota do item hospedeiro não apareça na apresentação do registo 

bibliográfico, é necessário verificar a informação clicando na linha referente ao título do item 

hospedeiro.  

 

Analítico de Publicação Periódica - Referência bibliográfica:  

[Entrada principal - autor] CAVAROZZI, Marcelo - Modelos de desarrollo y participación 

política en América Latina: legados y paradojas / Marcelo Cavarozzi . In: Estudios Sociales. 

- Santa Fé. - ISSN 0327-4934. – Vol.9, nº16(1999) p. 131-148.  

COTA: Analítico ES 

 

Constituição da Cota: Analítico  

Iniciais do título da publicação periódica: E[studios] S[ociales]                                                                               

 

Analítico de Monografia - Referência bibliográfica:  

[Entrada principal – autor] MENESES, Maria Paula, 1963- - As capulanas de Moçambique: 

descodificando mensagens, procurando sentidos nos tecidos / Maria Paula G. Meneses. In: 

Método, métodos, contramétodo / org. Regina Leite Garcia ; Carlos J. Delgado...[et al.]. 
São Paulo : Cortez Editora, 2003. ISBN 85-249-0929-3. P.111-123. 

COTA: Analítico 001.8 MET 2003 

Constituição da Cota: Analítico  

Cota do Item hospedeiro: 001.8 MET 2003 

 

 

  

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/pubperiodicas.php
http://webopac.sib.uc.pt/search~S30*por/t?M%7bu00E9%7dtodo%2C+m%7bu00E9%7dtodos%2C+contram%7bu00E9%7dtodo+%2F+org.+Regina+Leite+Garcia+%3B+Carlos+J.+Delgado...%5bet+al.%5d.


3. SERVIÇOS 

  

Registo do Utilizador – Pretende-se com o processo de Registo do Utilizador criar uma rede de 

utilizadores interessados em usufruir de outros serviços da Biblioteca, em particular, e/ou do 

CES, em geral. O registo é necessário antes de aceder ao catálogo ou de utilizar os recursos da 

Biblioteca.  

  

Pesquisa no catálogo on-line – Usando os postos de consulta disponíveis na sala de leitura da 

Biblioteca deverão aceder a http://www.ces.uc.pt/. Do menu vertical disponível do lado 

esquerdo deverão seleccionar a opção Biblioteca [http://www.ces.uc.pt/biblioteca/]. Do menu 

vertical que se encontra do lado direito deverão seleccionar a opção Catálogo bibliográfico 

disponível em http://webopac.sib.uc.pt/search*por~S30. 

 

Caso se afigure necessário, os Bibliotecários reservam-se o direito de limitar o tempo de 

utilização dos computadores. 

 

Uso de computadores pessoais – É permitido o uso de computadores pessoais, estando 

disponível o acesso gratuito à rede Wireless. Contudo, este acesso pode ser limitado pelo fluxo 

de utilizadores, pois esta rede é comum a toda a UC. O acesso à rede Wireless é restrito e faz-se 

através de Login: wireless@ces.uc.pt  e Password: acessowireless1ces. Os utilizadores da UC 

poderão aceder à rede Wireless utilizando o Login e Password de utilizador credenciado, isto é: 

e-mail da UC e respectiva password. 

  

Consulta local de documentos – As publicações encontram-se em acesso livre e não deverão, 

em caso algum, ser repostas nas estantes, devendo o utilizador proceder à sua devolução junto 

do balcão de atendimento. 

 

Impressão de listas e/ou documentos – As listas de referências bibliográficas e/ou de 

documentos recolhidos via Internet poderão ser impressos, seleccionando a impressora BNS HP 

LaserJet P2014 ou BNS Konica Minolta. O custo de cada folha impressa é de 0,04 €uros.  

 

Serviço de fotocópias – Observando as normas de protecção da propriedade intelectual. 

A fotocopiadora é utilizada em regime de auto-serviço, o que obriga os utilizadores à 

observância das disposições legais impostas pelos Direitos de Autor e Direitos Conexos em 

vigor. É apenas permitida a reprodução parcial de documentos pertencentes ao acervo da BN|S e 

para fins exclusivamente académicos. Para efectuarem as fotocópias - cujo custo é de 0,04 

euros por página - os utilizadores deverão dirigir-se ao balcão de atendimento, onde lhes será 

disponibilizado um cartão de acesso à fotocopiadora. Após terem concluído as fotocópias 

deverão devolver o cartão ao balcão de atendimento e proceder ao pagamento das mesmas. 
Empréstimo domiciliário – De momento, destina-se apenas aos Investigadores do Centro de 

Estudos Sociais, a alunos dos Programas de Doutoramento com parceria CES e a pós-

doutorandos e professores visitantes cuja permanência no CES seja superior a 6 meses. 

Algumas obras não podem ser requisitadas ou poderão ter tempo de empréstimo limitado por 

razões que se prendem com as características do fundo. É este o caso de: 

 Obras de Referência (dicionários, enciclopédias);  

 Fundo Especial (REF);   

 Publicações Periódicas;  

 Material-não-livro;  

 Bibliografia recomendada para os cursos, assinalada com “R”.  

 Bibliografia dos projectos de investigação. 

http://www.ces.uc.pt/
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/
http://webopac.sib.uc.pt/search*por~S30
mailto:wireless@ces.uc.pt


Empréstimo Inter-Bibliotecas (EIB) – Destina-se apenas aos Investigadores do Centro de 

Estudos Sociais. 

 

Serviço de Difusão de Informação e Recursos Electrónicos  

 Mensalmente, via e-mail, são difundidas as listas das últimas aquisições: 

- Monografias (Documento de NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS - Monografias). 

- Últimos números das publicações periódicas, assim como áreas temáticas ou 

artigos, de acordo com o perfil de interesse da comunidade (Documento de 

NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS – Publicações Periódicas); 

 

NOTA: Na opção “Receba as novidades bibliográficas da biblioteca N|S” o utilizador deverá 

proceder à sua inscrição através da inserção do contacto de  Mail se pretender receber o referido 

documento 

 

 Divulgação de recursos electrónicos disponíveis na Internet, sempre que estes se 

afigurem pertinentes para a comunidade; 

 Dossiers de Divulgação de Monografias e de Publicações Periódicas disponíveis na 

página da BN|S na opção Novidades Bibliográficas acessíveis em: 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/monografias.php 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/periodicos.php 

 Divulgação das novas publicações na área das Ciências Sociais através do envio de 

hiperligações para os catálogos on-line de diversas editoras, por exemplo: Livraria 

Almedina, MIT Press, Blackwell Publishing, etc. 

 

Instrução bibliográfica e formação de utilizadores – A BN|S promove sessões de formação 

individual e em grupo, sempre que for possível e/ou estas se afigurem necessárias para o 

desenvolvimento de competências individuais nas técnicas de pesquisa com o intuito de 

fomentar a autonomia dos utilizadores 

 

Serviço de Referência (presencial e à distância) e Apoio na Pesquisa –  

 Orientação na localização dos recursos de informação adequados às necessidades do 

utilizador; 

 Apoio na pesquisa e recuperação de informação nas fontes seguintes: Catálogo do 

CES; Catálogo da UC; Catálogo da UA/Colcat; Bases de Dados – B-On; Portais de 

Publicações Periódicas disponíveis on-line, etc;  

 Os utilizadores que acedam ao catálogo do CES à distância e identifiquem as fontes 

de informação que lhes são necessárias, deverão contactar a Biblioteca 

(biblioteca@ces.uc.pt), antes de se dirigirem às nossas instalações, a fim de se 

poder verificar se os documentos se encontram disponíveis. Desta forma poderemos 

maximizar o tempo do utilizador e tornar mais efectivo o acesso aos recursos. 

 

 

NOTA: Para um melhor conhecimento das classes e subclasses da área das Ciências Sociais 

poderá consultar a hiperligação seguinte: 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU3_Ciencias_Sociais.pdf 

 

 

NOTA: Os Utilizadores deverão ter em conta que, por motivo de adesão ao SIIB e da 

implementação do sistema Millennium, este Guia será alterado posteriormente de 

acordo com as regras do consórcio. 

 

 

 

   

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/monografias.php
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/periodicos.php
mailto:biblioteca@ces.uc.pt
http://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/CDU3_Ciencias_Sociais.pdf


CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087 

3001 – 401 Coimbra PORTUGAL  

Tel: +351 239 85 55 71 / Fax: +351 239 85 55 89  

E-mail: biblioteca@ces.uc.pt 

Portal: www.ces.uc.pt 

mailto:biblioteca@ces.uc.pt
http://www.ces.uc.pt/

