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PREÂMBULO
A Biblioteca da Universidade da Beira Interior (UBIB) tem um
papel decisivo na formação humana, cultural, científica, artística e
técnica dos seus alunos, professores, investigadores e colaboradores
e, como tal, é um meio essencial para o cumprimento da sua missão.
Se uma das marcas diferenciadoras dos diferentes graus de ensino
consiste na progressiva importância que as bibliotecas assumem na
formação e autonomização dos alunos, o momento mais alto deste
processo atinge-se na investigação universitária. Assim, se a existência
de espécimes físicos, eletrónicos e on-line é hoje essencial em qualquer
Biblioteca, tão importante como esse fundo documental e demais
recursos nela conservados e disponibilizados de formas diversas, é
o ambiente que a caracteriza; é a maneira como todos os seus membros
(alunos, professores, investigadores, colaboradores, visitantes e leitores
em geral) cultivam e cuidam desse ambiente seminal de estudo,
individual e em grupo, não contemporizando com fatores distrativos.
E sendo hoje uma Biblioteca universitária um portal aberto para o
imenso oceano do conhecimento, da cultura e da informação em rede,
assim também a atual função de bibliotecário, mais que guardião
e conservador do documento, o determina cada vez mais como parceiro
ativo na investigação, ajudando a iniciar os estudantes na pesquisa
orientada e ensinando-os a avaliar criticamente o diverso valor dos
documentos e das fontes de informação. Pode dizer-se, pois, que
se a Universidade é a alma mater studiorum, a Biblioteca continua
a ser o seu coração pulsante.
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Capítulo I
PRINCÍPIOS

GERAIS

Artigo 1º
Objeto e âmbito
1. O presente Regulamento constitui o instrumento que define os
princípios orientadores, as normas de organização, as regras de
funcionamento, as condições de acesso e de utilização dos
recursos disponíveis e de gestão dos espaços afetos à Biblioteca
da UBI.
2. A Biblioteca da UBI integra todas as bibliotecas dos seus campi,
compreendendo atualmente três pólos: a Biblioteca Central (BC),
a Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (BFCSH)
e a Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde (BFCS), bem
como todo o património documental nelas existente, em qualquer
tipo de suporte.
Artigo 2º
Destinatários
A Biblioteca da UBI, pela sua natureza, destina-se a servir toda a
comunidade universitária (alunos, professores, investigadores,
colaboradores), estando igualmente aberta a toda a comunidade
envolvente, à cidade e à região.
Artigo 3º
Princípios orientadores
1. A Biblioteca da UBI determina-se por cinco princípios fundamentais:
a) a responsabilização pela preservação, tratamento técnico,
manutenção e enriquecimento do seu património bibliográfico
e documental, em todas as suas formas;
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b) a promoção e fomento de um bom ambiente de trabalho individual
nas Salas de Leitura e de Estudo, de respeito por quem faz
destas o seu local de investigação e de escrita, e, igualmente,
de ambiente propício nos espaços destinados a trabalhos de
grupo;
c) a iniciação dos alunos na atitude universitária perante o saber,
na interiorização dos valores e ritmos do trabalho intelectual
e da investigação científica;
d) a facilitação do acesso a todos os leitores internos, externos,
visitantes e outros, em especial aos professores, investigadores
e alunos do 2º e 3º Ciclos, para quem a documentação a consultar
constitui instrumento imprescindível de trabalho;
e) o prosseguimento de atividade cultural própria.

Capítulo II
SOBRE

OS

UTILIZADORES

DA

BIBLIOTECA

Artigo 4.º
Categorias de utilizadores
1. Os utilizadores da Biblioteca da UBI dividem-se em seis categorias:
‘leitores internos’, ‘leitores externos’, ‘leitores visitantes’, ‘leitores
específicos’, ‘leitores EIB’ e ‘leitores beneméritos’.
a) São ipso facto ‘leitores internos’ os docentes, os investigadores,
os alunos e os colaboradores da UBI portadores de cartão, exceto
se o recusarem nos termos do nº 1 do Artigo 21º deste
Regulamento. Se alguém preencher simultaneamente duas
categorias (por exemplo, colaborador e aluno da UBI) terá apenas
uma identidade no programa de gestão documental (Koha), em
princípio a mais favorável, nunca podendo acumular duas
condições de requisitante;
b) São ‘leitores externos’ quaisquer outras pessoas individuais
exteriores à UBI, e que o requeiram formalmente;
c) São ‘leitores visitantes’ todos os que ocasionalmente acedem
à Biblioteca;
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d) São ‘leitores específicos’ um Serviço, um Departamento, uma
Faculdade, um Centro, uma Direção de Curso ou uma Unidade
de Investigação da UBI que peça obras emprestadas à Biblioteca
em regime de longa duração, de acordo com o Artigo 19º deste
Regulamento;
e) O requisitante de empréstimo interbibliotecas de uma entidade,
nacional ou estrangeira, externa à UBI será considerado ‘leitor
EIB’;
f) São ‘leitores beneméritos’ as pessoas que fizerem doações de
espólios ou das suas bibliotecas particulares à Biblioteca da UBI,
de acordo com o Artigo 24º do presente Regulamento.
Artigo 5º
Cartão de Leitor
1. Para poderem usufruir dos seus direitos, os leitores internos e
externos utilizam um cartão de leitor pessoal e intransmissível,
com fotografia, emitido pela UBI ou por outra entidade por ela
autorizada, o qual lhes dá acesso eletrónico às instalações da
Biblioteca através de torniquete e mediante a apresentação do
qual, obrigatoriamente, devem requisitar livros e demais recursos.
2. A qualidade de leitor interno adquire-se por matrícula na
Universidade ou pelo estabelecimento de vínculo contratual com
a UBI que resulta na emissão do cartão referido no número
anterior.
3. A qualidade de leitor externo adquire-se mediante o preenchimento
de uma ficha de leitor, a aquisição de cartão de identificação
como leitor, cuja joia inicial são 5 Euros, e o pagamento de uma
quota anual fixada pelo Diretor da Biblioteca no início de cada
ano letivo (compreendendo o período de setembro a agosto do
ano seguinte). Por solicitação fundamentada de Presidentes de
Faculdade, de Coordenadores Científicos de Unidades de Investigação
ou de Responsáveis de Serviços da UBI, e mantendo-se sempre
vigente o procedimento que manda preencher a ficha individual
de leitor, o Diretor da Biblioteca pode isentar parceiros académicos
externos à UBI quer da joia quer da quota anual. Tal solicitação,
nos casos que vão além de um ano, deve ser sempre reiterada
no início de cada ano letivo.
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4. A qualidade de leitor visitante é por natureza fortuita, esporádica
e ocasional, bastando para tal solicitar no balcão da receção o
cartão de visitante, mediante depósito de qualquer documento de
identificação com fotografia. O acesso à Biblioteca na condição
de leitor visitante é gratuito, mas a admissão pode ser condicionada
à existência de lugares vagos nas salas de leitura e/ou nos
computadores de pesquisas, especialmente nos períodos de mais
intensa utilização. O leitor visitante não pode requisitar quaisquer
recursos em regime de empréstimo domiciliário.
Artigo 6º
Direitos dos Leitores e Regime de utilização
1. Salvo o disposto no nº 4 do artigo anterior, a Biblioteca da UBI
proporciona aos seus leitores o livre acesso às estantes, aos
livros e às publicações periódicas existentes nas salas de leitura,
bem como aos recursos eletrónicos e documentos on-line
disponíveis para consulta nos computadores. Podem também
aceder livremente a todos os espaços da Biblioteca, exceto os
indicados de “Acesso Reservado”. Todos os documentos em regime
de livre acesso podem circular até ao limite das barreiras
antifurto.
2. Os leitores internos e externos, além da consulta direta no local,
podem fazer requisições de empréstimo domiciliário, variáveis em
função do disposto no Artigo 17º deste Regulamento.
3. São exceções ao disposto nos números anteriores: o acesso
personalizado e empréstimo domiciliário de recursos licenciados
com PIN / palavra-passe (estes documentos devem ser acedidos
e consultados nos Computadores Dedicados que existem para esse
fim nos 3 pólos da Biblioteca da UBI); o acesso direto e o empréstimo
domiciliário de obras reservadas; o empréstimo domiciliário de obras
de referência e periódicos; o acesso e o empréstimo domiciliário
de obras valiosas e/ou raras; o acesso e o empréstimo domiciliário
de obras em mau estado de preservação e a carecerem de
intervenção; o empréstimo domiciliário de obras de utilização
interna; o acesso ao Depósito da Biblioteca, conforme o Artigo
14º deste Regulamento; o empréstimo dos materiais de avaliação
psicológica (Testes / Pastas / ‘Kits’) da Testoteca - Departamento
de Psicologia e Educação.
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4. Dada a complexidade dos recursos físicos e eletrónicos da Testoteca,
esta reger-se-á ainda por um conjunto de regras específicas com
as condições de acesso, uso e prazos de empréstimo constantes
do Anexo I ao presente Regulamento e deste fazendo parte
integrante.
5. Qualquer leitor pode solicitar informações sobre todos os serviços
prestados, as regras de funcionamento, pedir ajuda à pesquisa
de obras quer nas estantes quer no catálogo on-line.

Capítulo III
SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA
Artigo 7º
Referência e pesquisa
1. À luz do que se diz no Preâmbulo deste Regulamento sobre a
função de Bibliotecário, o Serviço de Referência e Pesquisa é
prestado pelos Técnicos da Biblioteca com o objetivo de ajudar
os utilizadores a encontrarem a informação adequada às suas
necessidades. Pode ser solicitado presencialmente ou por e-mail:
biblioteca@ubi.pt.
2. A Biblioteca da UBI disponibiliza o seu Catálogo e demais Serviços
associados através do site da Internet: http://biblioteca.ubi.pt/
Artigo 8º
Formação de utilizadores
1. Considerando o desígnio definido no Artigo 2º deste Regulamento,
a Biblioteca da UBI:
a) Proporciona a toda a comunidade académica Ações de Formação.
Estas Formações podem ser solicitadas aos Serviços da Biblioteca
com a antecedência mínima de um mês;
b) Promove de motu próprio, e colabora ativamente com iniciativas
alheias, em ações de índole científica, artística, cultural e social,
nomeadamente conferências, colóquios, exposições, celebração
de efemérides, etc..
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Artigo 9º
Recursos Eletrónicos
A Biblioteca da UBI dispõe de recursos eletrónicos a que podem aceder
todos os leitores, de acordo com as regras que foram contratadas
aquando da sua aquisição. Sempre que o seu acesso se realizar mediante
palavra-passe, esta é pessoal e intransmissível e o utilizador obrigase ao dever de confidencialidade.
Artigo 10º
Equipamento informático
Os três pólos da Biblioteca da UBI estão dotados com equipamento
informático, com acesso à Internet, que todos os leitores podem usar
livremente. O direito à sua utilização para fins académicos e científicos
sobrepõe-se a quaisquer outros, nomeadamente lúdicos, sociais ou
por tempo muito prolongado, pelo que os Técnicos da Biblioteca estão
autorizados, em função do pedido de um novo utilizador, a solicitar
a um utente que ceda o seu PC.
Artigo 11º
Ponto de troca de livros
A Biblioteca da UBI disponibiliza, no pólo da Biblioteca Central, um
Ponto de Troca de Livros (BookCrossing) onde qualquer utilizador pode
entregar livros para entrarem na partilha ou trocar um livro seu por
outro disponível, à sua escolha.
Artigo 12º
Gabinetes de trabalho
Dada a natureza diferenciada dos Gabinetes de trabalho e da tipologia
da sua utilização em cada um dos três pólos da Biblioteca da UBI,
as regras de utilização podem variar de pólo para pólo, ou mesmo
de Gabinete para Gabinete, pelo que as mesmas serão afixadas nas
respetivas portas.
Artigo 13º
Reprodução de Documentos
Os três pólos da Biblioteca da UBI estão dotados com equipamento
de fotocópias com PIN / cartão e de impressão on-line utilizável em
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regime de self-service. A utilização desse equipamento, especialmente
no que respeita à salvaguarda dos Direitos de Autor e dos direitos
conexos, é da exclusiva e inteira responsabilidade dos seus utilizadores.
Artigo 14º
Serviço de Depósito
O Depósito da Biblioteca da UBI pode ser consultado das 09:00 às
13:00h e das 14:00h às 18:00h, de 2ª a 6ª feira. A sua consulta está
sujeita a marcação prévia. O acesso ao local é condicionado: apenas
se pode entrar com papel, lápis, portáteis, iPads ou similares.

DO

Capítulo IV
SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO

Artigo 15º
Formas de empréstimos
O empréstimo é o ato formal que permite que, por um prazo
determinado, os documentos podem sair para além das barreiras
antifurto. O empréstimo pode ser: empréstimo domiciliário, empréstimo
de longa duração e empréstimo interbibliotecas. Qualquer forma de
empréstimo não-regulamentada está sujeita a autorização especial
do Diretor da Biblioteca.
Artigo 16º
Empréstimo Domiciliário
1. São suscetíveis de empréstimo domiciliário todos os documentos
e recursos existentes na Biblioteca, salvo o disposto no nº 3 do
Artigo 6º deste Regulamento;
2. As requisições de empréstimo domiciliário requerem sempre a
apresentação de cartão;
3. Os leitores visitantes não podem fazer empréstimo domiciliário;
4. Ao requisitar qualquer recurso suscetível de empréstimo domiciliário,
os requerentes assumem o compromisso de o devolver no estado
de conservação em que o receberam e dentro do prazo estabelecido
no artigo seguinte.
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Artigo 17º
Tipologia de Documentos e Prazos do Empréstimo
1. De acordo com o quadro que se segue, o prazo do empréstimo
varia consoante o género de utilizador e o tipo de documento
emprestado. O número de recursos emprestados é cumulativo, não
podendo ultrapassar 15 documentos para Docentes, Investigadores
e Alunos do 2º e 3º Ciclo e 10 documentos para os restantes
Utilizadores (com exceção dos utilizadores do EIB).
LEITORES
INTERNOS
TIPOS DE
DOCUMENTOS

EXTERNOS

ESPECÍFICOS

BENEMÉRITOS

EIB

Docentes,
Demais alunos
Investigadores
Colaboradores
Alunos 2º/3ª
UBI
ciclos
PRAZO
(dias*)

Nº
DOC

PRAZO
(dias*)

Nº
DOC

PRAZO
(dias*)

Nº
DOC

PRAZO
(anos)

Nº
DOC

PRAZO
(dias*)

Nº
DOC

PRAZO
(dias*)

Nº
DOC

Analíticos

20

2

8

2

8

5

1

-

20

2

30

3

Cassete Áudio

2

2

2

2

2

2

1

-

2

2

30

3

CD-ROM

8

2

8

2

8

2

1

-

8

2

30

3

Disquete

8

2

8

2

8

2

1

-

8

2

30

3

DVD

8

2

8

2

8

2

1

-

8

2

30

3

KITs

8

1

NE

NE

NE

NE

1

-

NE

NE

NE

NE

Livro

20

8

8

5

8

5

1

-

20

8

30

3

Livro
Eletrónico

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Multimédia

8

1

8

1

8

1

1

-

8

1

30

3

Obra de
Referência

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

VHS

2

2

2

2

2

2

1

-

2

2

2

2

Leitura
Condicionada

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Material
Acompanhante

20

8

8

5

8

5

-

8

5

3

3

* Dias úteis, incluindo o sábado. Apenas não contam para a determinação deste prazo os domingos, os dias
declarados por lei como feriados e os dias em que a UBI está encerrada; NE - documentos não emprestáveis;

2. Em relação ao número anterior, e para
de recursos emprestáveis, os alunos
3º ano de Mestrados Integrados da
“Demais alunos e Colaboradores da
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4º e 5º ano são considerados como os “Docentes, Investigadores
e Alunos de 2º/3º ciclos”.
3. Em princípio, não podem ser requisitados pelo mesmo leitor dois
exemplares iguais da mesma publicação ou do mesmo recurso.
Salvaguarda-se a possibilidade de requisição de mais que um
exemplar de uma mesma obra exclusivamente para apoio a tutorias
em sala de aula.
4. Aquando de uma requisição, é automaticamente enviado ao requisitante
um e-mail que constitui prova da mesma perante a Biblioteca. Três
dias antes de terminar o prazo de entrega dos espécimes requisitados,
o requisitante é disso avisado também por e-mail. Logo após a
devolução, é enviado outro e-mail que constitui o comprovativo da
entrega. Se houver necessidade legal, os leitores serão informados
do prazo de entrega através de carta registada com aviso de receção.
Artigo 18º
Renovações do Empréstimo
1. Os leitores internos têm direito a duas renovações sucessivas pelo
período do empréstimo aplicável; os leitores externos têm direito
a uma renovação pelo período do empréstimo aplicável;
2. A renovação da requisição do empréstimo domiciliário pode ser
feita até ao último dia do prazo de empréstimo, pessoalmente,
na Biblioteca, ou através da <Área Pessoal> de leitor, no site do
Catálogo da UBI, na Internet, utilizando o seu login e a sua password;
3. O leitor perde o direito à renovação do prazo de empréstimo através
da Internet, se deixar ultrapassar a data de devolução do recurso
requisitado;
4. Os leitores podem fazer reserva de uma obra que se encontre
requisitada. Após a comunicação da disponibilidade da obra a quem
fez esse pedido, fica a mesma reservada durante 24 horas. Se
quem fez o pedido não a levantar dentro desse prazo, a mesma
fica disponível para eventual pedido de reserva, caso exista, ou
na respetiva estante.
5. O leitor perde o direito à renovação do recurso emprestado se,
no período do empréstimo, outro leitor fizer um pedido de reserva;
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6. Atingidos os limites das renovações on-line referidas no nº 1
deste artigo, e no caso de não haver pedidos de reserva, os
requisitantes podem sempre renovar pessoalmente os seus
empréstimos.
Artigo 19º
Empréstimos de longa duração
1. Os ‘leitores específicos’ previstos no Artigo 4.º deste
Regulamento podem beneficiar de empréstimo de longa duração,
pelo período de um ano, renovável, mediante fundamentação
escrita dirigida ao Diretor da Biblioteca. Este tipo de empréstimo
justifica-se especialmente no caso de obras adquiridas ao abrigo
de Projetos de Investigação e pode vigorar até ao término formal
dos mesmos.
2. Os empréstimos de longa duração são direito exclusivo de
Departamentos, Faculdades, Direções de Curso, Serviços,
Laboratórios, Centros e Projetos de Investigação de Unidades I&D
da UBI.
3. Em qualquer circunstância e para todos os efeitos, um ‘leitor
específico’ será sempre uma pessoa individual (o Responsável de
Serviços, o Chefe de Divisão, o Presidente de Departamento ou
da Faculdade, o Diretor de Curso, o Coordenador Científico da
Unidade de Investigação, do Projeto, do Laboratório, etc.) que
se responsabiliza pessoalmente pelo pedido do empréstimo; que
é o fiel depositário das obras e demais recursos emprestados; que
vela pela sua preservação, conservação, acondicionamento e
disponibilização a outros investigadores; e que assegura a devolução
à Biblioteca no final do prazo do empréstimo e/ou do encerramento
formal do Projeto de Investigação.
Artigo 20º
Empréstimo Interbibliotecas
A Biblioteca da UBI presta o Serviço de empréstimo interbibliotecas
(EIB). Dada a especificidade deste, o mesmo funciona de acordo
com regras próprias, que integram o presente Regulamento como
Anexo II, e que determinam os princípios de organização e
funcionamento do EIB, as condições de uso e consulta da obra, os
custos, os prazos, etc..
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DOS DEVERES

Capítulo V
DOS UTILIZADORES

E

DAS SANÇÕES

Artigo 21º
Deveres dos Leitores
1. Ao adquirirem a condição de leitor interno ou externo, todos os
utilizadores da Biblioteca recebem gratuitamente um exemplar do
presente Regulamento e assinam uma Declaração (conforme o modelo
do Anexo III ao presente Regulamento) onde afirmam que tomam
conhecimento do mesmo e se comprometem a cumpri-lo e a fazêlo cumprir;
2. Os leitores externos preenchem inicialmente uma ficha de leitor
conforme o modelo que consta no Anexo IV a este Regulamento.
Comprometem-se igualmente a atualizar os dados junto da Biblioteca
no prazo máximo de um mês, sempre que se verifiquem alterações
dos mesmos.
3. O leitor visitante não precisa de assinar a Declaração referida no
número anterior, mas devem ser-lhe comunicadas as regras
constantes no número seguinte e o mesmo deve declarar que as
aceita e as cumprirá;
4. É expressamente proibido forçar ou saltar as barreiras eletrónicas
que controlam o acesso às Salas de Leitura e a outros espaços;
5. Nas Salas de Leitura são de estrita observância as seguintes regras:
a) As Salas de Leitura são exclusivamente para estudo individual
e nelas é expressamente proibida a realização de trabalhos de
grupo ou de qualquer outro tipo de reunião. Quem precisar
de trabalhar em grupo, deverá dirigir-se aos espaços indicados
para tal existentes nos vários pólos da Biblioteca (ou nas
Faculdades / Departamentos), e sujeitos a regras específicas
de utilização aí afixadas;
b) É expressamente proibido conversar, atender ou falar aos
telemóveis e usar dispositivos congéneres de música em alta
voz, usar phones pessoais excessivamente alto, tirar fotografias
com ruído, comer, beber (exceto água), fumar, danificar o
17
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mobiliário, ocupar os espaços destinados aos serviços técnicos
e de atendimento, ou de qualquer outro modo perturbar o
ambiente das Salas de Leitura. Do mesmo modo, os pedidos
feitos ao Balcão de Atendimento devem processar-se do modo
mais silencioso possível;
c) É proibido furtar obras, bem como anotar, sublinhar, dobrar,
riscar, rasgar, molhar ou de qualquer outra forma danificar ou
inutilizar folhas, capas dos documentos que estão a ser
consultados, bem como danificar ou retirar carimbos, códigos
de barras, etiquetas ou barras magnéticas (o furto ou a mutilação
de obras é passível de procedimento disciplinar e criminal, de
acordo com as normas e a legislação em vigor aplicáveis).
d) É proibido deslocar as mesas ou as cadeiras para lugares diferentes
daqueles onde estão colocadas;
e) Nenhum leitor, por si próprio, deve arrumar nas estantes as
obras ou outros recursos que utilizou. Em cada sala de leitura
existem espaços indicados onde deve deixar os documentos ou
obras depois de consultadas;
f) Os Técnicos da Biblioteca, ou qualquer colaborador que preste
serviço na Biblioteca, devidamente identificados, podem, sempre
que se justifique, interpelar e proceder a ações de verificação,
caso observem comportamentos que indiciem danos para as obras,
os equipamentos e as instalações da Biblioteca;
g) Se as barreiras antifurto dispararem, o(s) utilizador(es) que o
provocaram devem obrigatoriamente mostrar os seus pertences
aos Técnicos do Balcão de Atendimento a fim de se determinar
a razão do alarme; a tentativa de furto será punida nos termos
da alínea l) deste número;
h) Nenhum leitor se deve ausentar por períodos longos mantendo
ocupado o lugar de trabalho. Em caso de necessidade de lugares,
os Técnicos estão autorizados a remover e guardar os pertences
ali deixados. É igualmente proibido reservar antecipadamente
lugares para outros leitores;
i) Qualquer Técnico da Biblioteca, ou qualquer colaborador que
preste serviço na Biblioteca, devidamente identificado, pode
18

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

desligar e retirar telemóveis, computadores ou outros aparelhos
similares deixados pelos seus proprietários nas salas de leitura
e que estejam a emitir som;
j) É obrigatório acatar as indicações ou ordens dos Técnicos da
Biblioteca e identificar-se sempre que os mesmos o solicitem.
Em situações de recusa contumaz ou de faltas de respeito, os
Técnicos, se for necessário, devem chamar o Segurança de Serviço
ou outro colaborador que nesse momento preste serviço na
Biblioteca, identificar o(s) faltoso(s), mandá-lo(s) sair da sala
e comunicar ao Diretor da Biblioteca, o qual participará aos
respetivos Diretores de Curso, a quem é pedida a primeira
abordagem, em razão do seu conhecimento e maior proximidade
com os alunos.
k) Será elaborada uma listagem dos faltosos referidos na alínea
anterior, em ordem a apurar reincidentes. Estes serão
formalmente convocados pelo Diretor da Biblioteca para
advertência oral;
l) A perturbação do ambiente, o não-acatamento das indicações
dos Técnicos, a falta de respeito aos mesmos e a recusa em
identificar-se constituem faltas disciplinares graves, puníveis a
juízo do Diretor da Biblioteca e, ultimamente, do Reitor da
UBI, com sanções que podem ir desde a simples advertência
oral até à instauração de Processo Disciplinar nos casos
reiteradamente graves, passando pela advertência escrita e o
impedimento de frequentar a Biblioteca e de requisitar os recursos
da mesma por um período a determinar em função da gravidade
do ato, e que pode variar entre 3 e 15 dias em período letivo.
No caso dos alunos, as sanções constarão do seu processo
Académico, exceto a advertência oral.
Artigo 22º
Sanções por incumprimento de prazos
ou não devolução de obras / recursos
1. O não cumprimento dos prazos de devolução dos recursos
emprestados, previstos no Artigo 17º do presente Regulamento,
acarreta a aplicação de sanções, procedendo-se, nessa
eventualidade, do modo seguinte:
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a) Observada uma tolerância de três dias úteis após o termo do
prazo de entrega, é automaticamente bloqueada ao leitor a
possibilidade de requisitar novas obras / recursos, até que proceda
à devolução da(s) obra(s) / recursos em falta;
b) A partir do quarto dia, o leitor fica sujeito a uma multa de
€0,5 por recurso / dia, até ao limite máximo de 10 dias ou
€10,00€ (conforme o que ocorra primeiro; para o efeito contam
os sábados, mas não os domingos nem os feriados);
c) A partir do limite máximo referido na alínea anterior, o valor
da multa não aumenta mais, mas o leitor fica impossibilitado
de requisitar qualquer obra / recurso durante um período de
30 dias, a contar da data de devolução da obra / recurso em
atraso;
d) Enquanto o leitor não resolver a situação, a Biblioteca tentará
contactá-lo diretamente por telefone ou telemóvel uma vez
por mês. Se não houver resolução no prazo de três meses,
o prevaricador será convocado pessoalmente pelo Diretor da
Biblioteca. Se não comparecer ou não resolver a situação no
prazo de mais quinze dias, com conhecimento ao Sr. Reitor,
ser-lhe-á bloqueado o acesso a todos os serviços da Biblioteca.
A partir desse momento a Biblioteca considerará o livro /
o recurso ‘perdido’ e, se possível, procurará repô-lo pelos
seus meios. Acrescerão à multa já devida todas as despesas
decorrentes dessa reposição.
e) No caso dos alunos, o não pagamento das dívidas para com
a Biblioteca conduzirá a bloqueio do seu Processo Académico;
f) As cobranças a que se refere a alínea b) do presente artigo
serão feitas pela TypoGraϕia (Print&Publications) da Biblioteca.
Artigo 23º
Da utilização de computadores
1. Considerando o disposto no Artigo 10º, sobre o equipamento
informático, é expressamente proibido:
a) Alterar as características dos computadores existentes nas
bibliotecas;
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b) Aceder a conteúdos que, pela natureza, não se adeqúem ao
ambiente de uma Biblioteca;
c) Usar os computadores para Jogos ou desenvolvimento de
atividades lucrativas.
d) Infringir as regras e as diretivas do Centro de Informática da
UBI (http://www.ci.ubi.pt/).
2. A utilização de equipamento informático pessoal deve respeitar
igualmente as regras e as diretivas do Centro de Informática.

OUTRAS

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES E HORÁRIOS

Artigo 24º
Doações e Legados
1. A Universidade da Beira Interior aceita, podendo igualmente recusar,
doações e legados feitos à sua Biblioteca, mediante formulário
próprio (conforme Anexo V);
2. Entende-se por doação toda a oferta espontânea, gratuita e livre
de ónus, de documentação relevante, a juízo da Biblioteca, feita
por particulares ou entidades coletivas;
3. Entende-se por legado toda a oferta espontânea, gratuita e livre
de ónus, de documentação relevante, a juízo da Biblioteca, feita
por particulares ou entidades coletivas que decorra de um
Testamento;
4. Quando tal se verificar, dois Técnicos da Biblioteca averiguarão
previamente in loco do interesse da documentação em causa para
a UBI;
5. A Biblioteca não aceita doações ou legados sob a condição de
virem a constituir fundos fisicamente autónomos, pelo que todas
as obras doadas ou legadas serão integradas no Fundo Geral;
6. Em sede de tratamento técnico, caso o doador não se oponha,
o seu nome será colocado num campo próprio visível no Catálogo
aquando das pesquisas na Internet;
21

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

7. Nos espólios mistos, quando uma parte interessar ao fundo da
Biblioteca e outra parte não interessar, esta última será colocada
em BookCrossing, com o conhecimento e o acordo prévio, por escrito,
do doador;
8. Os doadores ficarão ipso facto como ‘leitores beneméritos’, sendolhes garantido o acesso vitalício e o empréstimo gracioso às obras
doadas (salvo as integradas em BookCrossing) ou a quaisquer outros
recursos da Biblioteca, nas mesmas condições de um docente ou
investigador da UBI;
9. A simples oferta de um ou vários livros não constitui doação. Ainda
assim, caso o ofertante não se oponha, o seu nome será colocado
num campo próprio visível no Catálogo aquando das pesquisas na
Internet.
Artigo 25º
Sugestão de Aquisições
1. A Biblioteca da UBI acolhe de bom grado e agradece todas as
sugestões para a aquisição de novos recursos (monografias,
periódicos, DVD’s, bases de dados, etc.), as quais podem ser
efetuadas quer pessoalmente quer pela Internet (catálogo
bibliográfico), utilizando o seu login de utilizador e a sua password.
2. O Diretor da Biblioteca ponderará o interesse e a viabilidade de
todas as sugestões feitas.
Artigo 26º
Perdidos e achados
1. A Biblioteca da UBI não se responsabiliza em nenhuma circunstância
por qualquer objeto pessoal esquecido, extraviado ou desaparecido
nas suas instalações. Todos os pertences encontrados nas instalações
da Biblioteca e não reclamados no espaço de 15 dias, serão remetidos
para o SASUBI, onde devem ser procurados.
Artigo 27º
Divulgação e revisão
1. O presente Regulamento é publicitado na página Web da Biblioteca
e nos três pólos da Biblioteca, em local de estilo.
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2. Caso a implementação o aconselhe, este Regulamento pode ser
revisto, por proposta do Diretor da Biblioteca ao Reitor da
Universidade da Beira Interior.
Artigo 28º
Horários
Os horários de funcionamento da Biblioteca da UBI, nos seus três
pólos e demais espaços associados, estão dependentes da legislação
em vigor e a sua aprovação é da responsabilidade do Reitor da UBI,
sob proposta do Diretor da Biblioteca. Os Horários dos três pólos
da Biblioteca seguem o Calendário Escolar da UBI, pelo que serão
anualmente revistos e publicados aquando da sua fixação. Alterações
pontuais do Horário de funcionamento (salvo motivos imprevistos) serão
anunciadas à comunidade académica com um mínimo de 48h de
antecedência.
Artigo 29º
Disposições finais e casos omissos
Os utilizadores que infringirem o presente Regulamento são passíveis
de procedimento disciplinar, sem prejuízo de indemnização por danos
morais ou materiais. Tudo o que se revelar omisso à luz do presente
Regulamento será resolvido a juízo do Diretor da Biblioteca e,
ultimamente, do Reitor da UBI.

Aprovado pelo Magnífico Reitor da UBI,
Prof. António Fidalgo,
no dia 18 de agosto de 2014.
Entra em vigor no dia 1 de setembro de 2014.
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ANEXO I
REGULAMENTO DO
EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS DA TESTOTECA
Artigo 1º
Natureza
A Testoteca é uma estrutura de apoio técnico-científico ao
Departamento de Psicologia e Educação da UBI, situada na Biblioteca
de Ciências Sociais e Humanas (pólo IV), e é composta pelos materiais
de avaliação psicológica constantes do catálogo da Biblioteca, estando
devidamente identificados com a cota TEP.
Artigo 2º
Utilizadores e Condições gerais de acesso
1. O empréstimo domiciliário é um serviço prestado ao utilizador que
tem como objetivo a cedência de material da Testoteca em espaços
exteriores à Biblioteca de Ciências Sociais e Humanas da UBI.
2. São utilizadores da Testoteca os docentes e os alunos do
Departamento de Psicologia e Educação, e ainda outros alunos da
UBI no âmbito de disciplinas da área científica da Psicologia.
3. Todos os utilizadores se comprometem a respeitar as regras
deontológicas referentes à preservação e ao bom uso dos materiais
de avaliação psicológica da Testoteca, nomeadamente:
a) Nível de formação exigido para a sua aplicação e interpretação
(o grau de Mestre é o grau mínimo exigível);
b) Sigilo profissional;
c) Utilização e comunicação dos resultados obtidos;
d) Respeito pelos direitos de autor.
4. No que respeita à formação necessária para a sua aplicação referida
na alínea a) do número anterior, excetuam-se os alunos que se
25

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

encontrem em estágio curricular ou a elaborar dissertações de
mestrado que exijam a utilização deste tipo de materiais, sob
supervisão de um docente do Departamento de Psicologia e Educação,
ao qual cabe preencher, fundamentar e assinar a Requisição /
Declaração de Responsabilidade pelos materiais pedidos.
5. O material da Testoteca pode ser consultado nas seguintes condições:
a) No ato da requisição, todo o utilizador deve identificar-se e
entregar a Requisição / Declaração de Responsabilidade relativa
aos materiais solicitados para consulta, conforme modelo apenso
a este Regulamento;
b) Se for aluno, além da apresentação do Cartão de Estudante
da UBI, tem de entregar a Requisição / Declaração de
Responsabilidade preenchida e assinada pelo docente responsável
pela sua supervisão;
c) Dada a complexidade física de muitos materiais de avaliação
psicológica, composto por centenas ou mesmo milhares de peças,
pens, cd-roms de instalação, etc., os Técnicos da Biblioteca
não são responsáveis pela sua conferência nem no ato de
levantamento nem no ato da entrega;
d) Os materiais deverão sempre ser conferidos pelo requisitante,
no ato de levantamento e na presença do Técnico que proceder
ao empréstimo, e, no ato da entrega, ou pelo docente requisitante
ou, antes do ato da entrega, pelo docente responsável pela
supervisão do aluno, se for este o caso, de modo a assegurar
a sua total integridade e completude no momento da sua
devolução à Biblioteca.
Artigo 3º
Condições de empréstimo e responsabilidade
1. O empréstimo dura, no máximo, oito dias, com possibilidade de
uma única renovação por igual período.
2. Sempre que um docente do Departamento de Psicologia e
Educação necessitar de algum material para utilização em
contexto de aula, o empréstimo poderá durar até ao máximo
de um semestre letivo.
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3. Durante o período de requisição dos materiais, a pessoa que assinou
a Requisição / Declaração de Responsabilidade é o único e exclusivo
responsável por eles.
4. É expressamente proibido ceder os materiais requisitados a terceiros.
Em caso de danificação ou extravio dos mesmos, a pessoa que
assinou a Requisição / Declaração de Responsabilidade obriga-se
à integral reposição dos mesmos no prazo de dois meses.
Artigo 4.º
Sanções por incumprimento de prazos
ou não devolução de obras / recursos
Os prazos de empréstimo e o regime de sanções pelo seu incumprimento
regem-se pelo disposto no Artigo 22º do Regulamento da Biblioteca.
Artigo 5º
Casos omissos
Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão resolvidos
pelo Diretor da Biblioteca, sob proposta da Comissão Científica
Departamental do Departamento de Psicologia e Educação da UBI.
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ANEXO II
REGULAMENTO DO
EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS
Artigo 1º
Natureza
1. O serviço de empréstimo interbibliotecas (EIB) / Interlibrary Loan
(ILL) consiste na possibilidade de todos os leitores da Biblioteca
da UBI consultarem obras inexistentes no seu fundo documental,
mas existente noutras bibliotecas nacionais ou estrangeiras, bem
como partilhar as publicações existentes na UBI com todas as
instituições que solicitarem o empréstimo das mesmas.
2. Podem solicitar o serviço de empréstimo interbibliotecas os leitores
internos e externos da Biblioteca da UBI, bem como outras
Bibliotecas portuguesas e estrangeiras.
Artigo 2º
Regras de Funcionamento
1.

No caso dos leitores internos ou externos, os pedidos de empréstimo
interbibliotecas deverão ser solicitados ao respetivo Serviço da
seguinte forma:
a) Fazer login com as credenciais da UBI no Catálogo da Biblioteca,
na Internet;
b) Na sua “Área Pessoal”, clicar em “Empréstimo Interbibliotecas”;
c) Preencher o respetivo formulário “Solicitar Empréstimo
Interbibliotecas” e enviá-lo.

2.

Nos pedidos de empréstimo interbibliotecas provenientes de
Bibliotecas portuguesas ou estrangeiras, procede-se do seguinte
modo:
a) Enviar um e-mail de primeiro contacto para a pessoa responsável
pelo Serviço de empréstimo interbibliotecas: eib@ubi.pt.
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b) Em qualquer circunstância, tem de haver sempre uma pessoa
física, devidamente identificada, a responsabilizar-se pelo pedido;
c) A responsável pelo Serviço EIB da Biblioteca da UBI diligencia
a criação de uma conta no Centro de Informática e, logo que
a mesma esteja criada, envia as Credenciais para a pessoa
responsável na Biblioteca requisitante;
d) Na sequência do procedimento da alínea anterior, a instituição
requisitante, portuguesa ou estrangeira, fica em condições de
fazer login no Catálogo da Biblioteca, na Internet, devendo
prosseguir conforme as alíneas b) e c) do número anterior.
3. Podem ser requisitadas até três obras em simultâneo. Se forem
solicitadas em número superior, as últimas só serão enviadas após
a devolução das anteriores.
4. O empréstimo de documentos solicitados por outras Bibliotecas
ao Serviço de empréstimo interbibliotecas da UBI é, enquanto
tal, gratuito. No entanto, é cobrada uma taxa de três euros para
cobrir despesas de expedição e registo das obras.
5. Para as entidades exteriores à UBI que não cobram quaisquer
encargos pelo empréstimo de obras, a Biblioteca da UBI instituiu
o princípio da reciprocidade, não havendo neste caso lugar à
cobrança de taxas de expedição por parte da UBI.
6. Se as Bibliotecas portuguesas ou estrangeiras que nos emprestam
monografias ou outros recursos (v.g., em formato eletrónico)
cobrarem alguma taxa pelo empréstimo enquanto tal, a mesma
será imputada ao utilizador, o qual será antecipadamente avisado
dos custos em causa.
7. O envio e a devolução de documentos ou outros recursos
emprestados serão sempre efetuados por correio registado.
8. Durante o período do empréstimo, a responsabilidade pela
integridade física de documentos ou outros recursos é da inteira
e exclusiva responsabilidade do requisitante.
9.
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10. Caso os Departamentos, Unidades de Investigação, Docentes, etc.,
desejem pedir obras existentes no estrangeiro através de
empréstimo interbibliotecas devem adquirir previamente Vouchers
à IFLA (International Federation of Library Association) para
pagamento dos custos associados ao empréstimo (quando existam).
A compra de Vouchers IFLA é feita através do Serviço de Aquisições
da Biblioteca.
11. Não são cobrados os portes de correio de devolução de obras
solicitadas por Departamentos, Faculdades ou Unidades de
Investigação.
12. Estão excluídos do empréstimo interbibliotecas todos os documentos
não passíveis de empréstimo aos outros leitores, conforme o número
3 do Artigo 6º do Regulamento da Biblioteca.
13. O prazo de empréstimo interbibliotecas das monografias é de
30 dias, prorrogáveis se solicitado até 3 dias antes do término
do prazo. No caso de documentos pedidos pela Biblioteca da UBI
a outras Bibliotecas, respeitam-se os prazos estipulados pelos
Regulamentos dessas Bibliotecas, os quais serão comunicados a
cada requisitante, caso a caso.
14. Em caso de dano ou perda da obra, o requisitante deverá repor
a obra perdida. Se o não fizer no prazo de um mês, a Biblioteca
providenciará a reposição pelos seus meios, cabendo ao requisitante
todas as despesas daí decorrentes. No caso de documentos pedidos
pela Biblioteca da UBI a outras Bibliotecas, respeitar-se-ão as
condições estipuladas pelos Regulamentos dessas Bibliotecas,
condições que serão comunicadas a cada requisitante, caso a caso.
15. Se o requisitante referido no número anterior, não pagar as despesas
aí previstas, ou não cumprir com o estipulado pelos Regulamentos
das Bibliotecas EIB, procede-se conforme a alínea d) do nº 1
do Artigo 22º deste Regulamento.
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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