SDI.Biblioteca | Serviços
 Apoio à consulta, leitura e consulta local

do fundo documental
 Empréstimo domiciliário de obras
 Reprodução local de documentos pelo

próprio
 Apoio personalizado na pesquisa em

recursos eletrónicos (marcação por email)
 Difusão de informação

bibliográfica (SIGARRA, email dinâmico e
Twitter)

Localização
Edifício da Biblioteca
O posto de atendimento da FCNAUP situa-se no
5.º piso

Horário de abertura ao público
8h30 às 19h30
O posto de atendimento da biblioteca da
FCNAUP funciona entre as 9h00 e as 17h00.

Email biblioteca@fcna.up.pt *
* Os pedidos de renovação de obras devem ser dirigidos
ao email circulacao@fcna.up.pt

SDI.Biblioteca | F.A.Q.

SDI.Biblioteca | Recursos
Pesquisa de fontes de informação
Recursos eletrónicos

O que preciso para ter acesso aos serviços da
Biblioteca?

Deve apresentar o cartão de identificação da
FCNAUP ou indicar o número de estudante atribuído.

 Website da biblioteca

(http://www.fcna.up.pt/biblioteca)
 Catálogo bibliográfico online da Biblioteca da
FCNAUP
 Serviço de Descoberta da U.Porto (“Google da
U.Porto”)
 Bases de dados de referências bibliográficas
com interesse para as C. da Nutrição:
Medline/PubMed, SCOPUS, ISI Web of Science
 Lista de Periódicos (AtoZ): publicações
periódicas disponíveis em formato eletrónico
 Coleção de livros eletrónicos subscrita pela
U.Porto (ex: Encyclopedia of Human
Nutrition)
 Repositório Digital da U.Porto: repositório da
produção científica e académica da U.Porto
em acesso livre e coleções temáticas
 Nutrition Chill Out: sugestões para uma
leitura descontraída

Gestão de referências bibliográficas
Norma bibliográfica e software
 “Referências
bibliográficas:
guia
de
elaboração e apresentação”, disponível na
biblioteca da FCNAUP

 Software
de
gestão
bibliográficas: EndNote,



de

referências

informação sobre
edição atual, download e tutorial de apoio
disponível em Biblioteca ->Área de Apoio a
Trabalhos Académicos



Sou estudante de licenciatura, qual o número
de obras que posso requisitar e por qual
período? E posso renovar?

Pode requisitar até 3 obras por um período máximo
de empréstimo de 2 dias. Pode renovar por igual
período. ATENÇÃO: O não cumprimento dos prazos
de empréstimo implica a aplicação de uma taxa no
valor de 2,50€ por obra e por dia de atraso.


Posso fotocopiar ou digitalizar parte de uma
obra na biblioteca?

Sim. Qualquer utilizador pode usufruir do sistema de
reprodução em regime de autosserviço (1.º ao 4.º
pisos), desde que respeite as normas de reprodução
vigentes.


Estou a realizar um trabalho académico e
preciso de apoio para a minha pesquisa
bibliográfica. Como posso pedir apoio?

Deve solicitar apoio junto do posto de atendimento
(5.º piso). Existe ainda um serviço de apoio
personalizado para pesquisa nos recursos eletrónicos
da
U.Porto,
prestado
por
marcação
(biblioteca@fcna.up.pt).


Posso aceder e consultar os recursos
bibliográficos disponíveis online a partir do meu
portátil ou PC pessoal?

Sim, se estiver dentro das instalações da U.Porto,
deve aceder aos recursos através da rede wireless
Eduroam, se estiver fora, deve aceder através da
ligação VPN. Mais informações nos Serviços de
Informática (helpdesk CICA).


Onde posso estudar? E onde posso trabalhar em
grupo?

Para estudar, pode utilizar a Área de Leitura da
Biblioteca. Não é permitido trabalhos de grupo na
biblioteca. Encontra salas de estudo e salas com
computadores permanentemente abertas no Bloco B
(B208, B209, B210, B211, B212, B213).
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Edifícios de Salas de Aula

5

CICA (TIC helpdesk)

6

Bares/Cantinas

7

Perdidos e achados (Infodesk)

 Órgãos de Gestão
 Gabinetes dos Docentes
 Serviços Académicos
 Gabinete de Informática (TIC)
 Serviços Administrativos (inclui Tesouraria)
 Gabinete de Relações Internacionais
 Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA)
 Educação Contínua

2 Pavilhão
 Laboratórios
 Salão de Estudantes
 Associação de Estudantes (AEFCNAUP)
 Aconselhamento Alimentar
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