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Serviços de Documentação
da Universidade do Minho
Os Serviços de Documentação da
Universidade do Minho (SDUM)
têm por atribuições fundamentais:
recolher, gerir e facultar a todos os
setores de atividade da UMinho a
informação de carácter científico,
técnico e cultural necessária ao
desempenho das suas funções;
participar em sistemas ou redes de
informação bibliográfica, científica
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e técnica, de acordo com os
interesses da Universidade.
Entre outras atividades, os SDUM
garantem o funcionamento das
bibliotecas da universidade, em
Braga e em Guimarães, e
desenvolvem ações que visam
promover e facilitar o acesso às
mais diversas fontes de
informação.
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Bibliotecas
Biblioteca Geral da Universidade
do Minho (BGUM)
Biblioteca com fundo documental
multidisciplinar. Integra a Biblioteca
Fernão Mendes Pinto (BFMP),
especializada nos domínios das línguas
e culturas orientais e o Ponto de
Informação Estatística do INE.
Endereço: Campus de Gualtar,
4710-057 Braga.
Horário no período letivo:
2ª a 6ª feira, das 8h30 às 24h e
sábados, das 8h30 às 14h30;
Período de férias: 2ª a 6ª feira, das
9h às 12h30 e das 14h às 17h30.
tel. 253 604 156/7/8 | 965 970 036
email: bgum@sdum.uminho.pt
Biblioteca da Universidade do
Minho no campus de Azurém (BPG)
(
Biblioteca especializada nas áreas de
engenharia, arquitetura, geografia e
planeamento, história da população.
Endereço: Campus de Azurém,
4800-058 Guimarães.
Horário no período letivo: 2ª a 6ª
feira, das 9h às 24h;
Período de férias: 2ª a 6ª feira, das
9h às 12h30 e das 14h às 17h30.
tel. 253 510 118/9 | 965 970 035
email: bpg@sdum.uminho.pt

Biblioteca Prof. Joaquim Pinto
Machado (BPM)
Biblioteca especializada na área das
ciências da saúde.
Endereço: Escola de Medicina,
Campus de Gualtar,
4710-057 Braga.
Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às
12h30 e das 14h às 17h30,
(sala de estudo no piso superior,
aberta de 2ª a 6ª feira, das 8h às 24h
e sábados, das 8h às 13h).
tel. 253 604 897
email: bpm@sdum.uminho.pt
Biblioteca Nuno Portas (BNP)
Biblioteca especializada nas áreas de
arquitetura e urbanismo.
Integra o fundo documental doado
pelo Arquiteto Nuno Portas.
Endereço: Escola de Arquitectura,
Campus de Azurém,
4800-058 Guimarães.
Horário: 2ª, 4ª e 5ª feira, das 14h00
às 18h00 e 3ª e 6ª feira, das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
tel. 253 510 540
email: bnp@sdum.uminho.pt
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Biblioteca de Direito (BD)
Biblioteca especializada na área de
direito. Integra a Biblioteca Dr.
Francisco Salgado Zenha (BSZ).
Endereço: Escola de Direito,
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga.
Horário no período letivo:
2ª a 6ª feira, das 9h30 às 19h30;
Período de férias: 2ª a 6ª feira, das
9h às 12h30 e das 14h às 17h30.
tel. 253 601 836
email: bd@sdum.uminho.pt
Biblioteca do campus de Couros (BCC)
(
Biblioteca especializada nas áreas
de arte, design e teatro.
Endereço: Campus de Couros,
Rua de Vila Flor, n.º 166,
4810-225 Guimarães.
Horário no período letivo:
2ª, 4ª a 5ª feira, das 9h30 às 12h30.
tel. 253 510 61
email: bcc@sdum.uminho.pt
Os horários das bibliotecas poderão
sofrer alterações ao longo do ano
atendendo ao calendário escolar.
A Universidade do Minho possui
também outros pequenos fundos
documentais dispersos por bibliotecas
especializadas, localizadas em várias
unidades orgânicas.
Mais informação em:
www.sdum.uminho.pt
> Bibliotecas UM
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Serviços
à
à

à
à
à
à

à
à
à
à

à
à

Acesso e consulta presencial dos
fundos documentais;
Disponibilização de salas para
estudo individual e para estudo
em grupo, com rede Wi-Fi;
Empréstimo de publicações
(presencial e à distância);
Empréstimo de computadores
portáteis (utilização local);
Requisição de cacifos;
Reprodução de documentos por
fotocópia e digitalização, em
regime de autosserviço;
Postos de acesso à rede UMinho e
Internet;
Acesso ao catálogo bibliográfico
das bibliotecas UMinho;
Acesso ao repositório institucional
da UMinho - RepositóriUM;
Acesso a bases de dados para
pesquisa de informação
bibliográfica e outros recursos
de informação;
Serviço de apoio presencial, por
telefone e via web;
Obtenção e fornecimento de
documentos não existentes nas
bibliotecas UMinho;

à

à
à

à
à
à

Ações de apresentação das
bibliotecas, formação de
utilizadores e visitas guiadas;
Guias e tutoriais on-line;
Àrea multimédia (digitalização e
impressão 3D, estúdio de vídeo e
edição digital);
Aquisição de bibliografia e outros
recursos de informação.
Serviços editoriais;
Atividades de extensão cultural.
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Serviço de Empréstimo
O serviço de empréstimo de publicações
corresponde à cedência de documentos
para leitura em espaços exteriores às
instalações das bibliotecas, sendo a
requisição de publicações facultada
individualmente a cada utilizador.
A maioria das publicações são
requisitáveis, exceto periódicos, obras
de referência, material audiovisual,
obras do fundo reservado (BRE, BREG)
e outras devidamente identificadas.
Para requisitar uma publicação, o
utilizador deve recolhê-la na estante e
dirigir-se ao balcão de atendimento ou
solicitá-la, caso esta se encontre numa
área reservada. É também possível
solicitar o envio de publicações para
levantamento noutra biblioteca (o
serviço interbibliotecas UMinho
funciona entre as bibliotecas BGUM,
BPG, BNP, BPM, BD e BCE).
Períodos de empréstimo
Docentes e investigadores da UMinho

3 a 60 dias

Alunos de 3º ciclo, bolseiros e
funcionários da UMinho

3 a 30 dias

Restantes utilizadores

3 a 14 dias

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

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

30

Alunos de 2º ciclo da UMinho

15

Alunos de 1º ciclo da UMinho

10

Restantes utilizadores

6

Renovação de empréstimos
A renovação de publicações pode ser
requerida até ao último dia do prazo
de requisição, pessoalmente, por
telefone, por email e via Internet,
mediante login no catálogo, até ao
limite de 6 renovações sucessivas.
O utilizador perde o direito à
renovação do empréstimo se
ultrapassar o prazo de entrega ou
caso haja um pedido de reserva.
Devolução de publicações
As publicações podem ser devolvidas
pessoalmente 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.
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Reserva de publicações
A reserva de publicações requisitadas
por outros utilizadores pode ser
solicitada pessoalmente no balcão de
atendimento, por telefone, via email
ou 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,
são sempre efetuados para o endereço
de correio eletrónico atribuído pela
universidade.
Regulamento
Para o conhecimento geral das normas
de funcionamento deste serviço
recomendamos a leitura do
Regulamento das Bibliotecas da
UMinho, disponível para consulta nas
bibliotecas e via web, em:
http://www.sdum.uminho.pt/
> Bibliotecas UM
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Serviços de Pesquisa
Os Serviços de Documentação gerem
um conjunto de serviços de pesquisa de
informação, indispensáveis ao suporte
das atividades de investigação, ensino e
aprendizagem.
Catálogo Bibliográfico
Permite pesquisar os fundos
documentais disponibilizados nas
várias bibliotecas Uminho.

Bases de dados
A Universidade do Minho disponibiliza
várias bases de dados e coleções de
informação bibliográfica online.
No decorrer do ano letivo poderão
verificar-se alterações à lista que se
segue (inclui os recursos integrados no
portal de pesquisa b-on).
Bases de dados referenciais

RepositóriUM
O Repositório Institucional da UMinho
reúne publicações produzidas no
âmbito das atividades científicas e
académicas da Universidade do Minho,
em formato digital.
A-to-Z eRevistas/eBooks
Permite localizar títulos de revistas
científicas e livros acessíveis online em
texto integral.
Portal b-on
Portal de pesquisa integrada em
diversas bases de dados e editoras de
revistas científicas internacionais, a
que a UMinho tem acesso enquanto
membro do consórcio nacional b-on.
Serviços de Documentação | Universidade do Minho
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à
à
à
à

Colour Index International
(Society of Dyers and Colourists);
Communication Abstracts
(comunicação);
ERIC (educação);
LISTA (ciências da informação)
ITU World Telecommunication ICT Indicators Online;
Medline via Web of Science
(saúde);
PsycInfo (psicologia);
Scopus (multidisciplinar);
Web of Science, Journal Citation
Reports (multidisciplinar);
Translation Studies Bibliography;
ZentrallBlatt Math Database
(matemática).
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Bases de dados com texto integral

à

ABI/Inform Complete (economia e
gestão);
Academic Search Complete
(multidisciplinar);
Business Source Complete
(economia e gestão);
CEPR (economia);
EconLit (economia e gestão);
HeinOnline Core Collection
(direito, história jurídica);
IBFD Tax Research Platform
(direito, finanças);
LexisNexis Academic (direito);
NBER Working Papers (economia);
Political Science Complete
(ciência política);
PsycArticles (psicologia);
WGSN The world's trend
forecaster (moda).

à

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Coleções de revistas
à

à
à
à
à
à
à
à

ACM Digital Library (American
Computer Machinery, 54
periódicos);
ACS (American Chemical Society,
35 revistas);
AIP (American Institute of Physics,
13 revistas, desde 2000);
Annual Reviews (38 revistas,
desde 1996);
Elsevier via ScienceDirect (2421
revistas, desde 1995);
Emerald (140 revistas da área de
gestão, indústria e engenharia);
IEEE (211 revistas e conferências,
desde 2004);
Impactum - Coimbra University
Press (36 revistas);

à
à
à

à

à
à

IoP (34 revistas do Institute of
Physics, desde 1996);
JSTOR Business I (arquivo de
revistas);
Nature (revista de ciência);
RSC (36 revistas da Royal Society
of Chemistry);
Sage - Sociology e Political
Sciences collections (80 revistas,
desde 1982);
SIAM (17 revistas da Society for
Industrial and Applied
Mathematics, desde 1997);
Springer (1700 revistas);
Taylor & Francis (2007 revistas);
Wiley (837 revistas, desde 1997).

Coleções de ebooks e dicionários
à
à
à
à
à
à

APA Handbook of Research
Methods in Psychology (3 vols.);
Handbook of Translation Studies;
Infopédia (24 dicionários)
Pombalina - Coimbra University
Press;
Springer (22 000 ebooks,
1902-2009);
Wiley (75 ebooks - química).

Portal RCAAP
Serviço que agrega conteúdos
científicos existentes nos repositórios
institucionais de entidades nacionais
de ensino superior e outras
organizações de I&D.
A lista atualizada de recursos
disponíveis online pode ser consultada
a partir do website dos SDUM, em:
http://www.sdum.uminho.pt/
> Biblioteca Digital
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10 informações úteis

1

Acesso às bibliotecas
Após ingresso na Universidade
do Minho os alunos, docentes,
investigadores, bolseiros e
funcionários passam a ter acesso aos
serviços prestados pelas bibliotecas
UMinho. Para identificação nas
bibliotecas é necessário a
apresentação de cartão ou outro
documento emitido pela universidade.
Os antigos alunos da universidade
podem continuar a usufruir destes
serviços, mediante inscrição com a
apresentação do cartão da AAEUM ou
de documento comprovativo da sua
ligação à UMinho.

2

Espaços para ler, estudar
As várias bibliotecas oferecem
espaços diferenciados de
estudo e leitura. A Biblioteca Geral
disponibiliza 610 lugares de leitura e
estudo, incluindo cabinas para
estudo individual, gabinetes e 8 salas
para estudo em grupo (3 das quais
em funcionamento permanente
24x7). A biblioteca na UMinho no
campus de Azurém disponibiliza
cerca de 400 lugares, distribuídos em
zonas de estudo em silêncio, ruído
Serviços de Documentação | Universidade do Minho

moderado e para estudo em grupo,
incluindo salas de estudo 24X7.
Outras bibliotecas complementam a
oferta de locais de estudo.

3

Livros a descobrir
As várias bibliotecas UMinho
dão acesso a mais de 441 500
publicações nas diversas áreas do
conhecimento e outros tipos de
documentos, como revistas
científicas, CD’s, mapas, etc.
Toda a bibliografia existente pode ser
pesquisada online através do catálogo
bibliográfico. A grande maioria dos
livros está disponível para empréstimo
domiciliário, sendo possível requisitar
livros das várias bibliotecas.

4

A ciência num clique
Na rede da Universidade do
Minho encontra-se disponível
uma importante coleção de fontes de
informação científica em formato
digital, especializadas nas mais
diversas áreas do saber: bases de
dados bibliográficas, milhares de
revistas científicas e publicações de
docentes e investigadores da
Universidade do Minho.
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São recursos fundamentais para a
pesquisa, investigação e estudos
especializados.

5

Pedido de documentos
Caso não encontre a publicação
ou o artigo que procura, os
SDUM poderão tentar obtê-lo junto de
entidades externas, através do serviço
de pedido do documentos.
www.sdum.uminho.pt > Serviços

6

Acesso remoto
A maioria das coleções em
formato digital apenas estão
acessíveis na rede da Universidade
do Minho. No entanto, os utilizadores
poderão explorar este universo de
conteúdos científicos fora da
universidade, recorrendo ao serviço
de Acesso Remoto por VPN,
disponibilizado pelos Serviços de
Comunicações da UMinho.

7

Formação
No início do ano letivo os
SDUM promovem sessões de
apresentação das bibliotecas
UMinho, dirigidas aos novos alunos
da universidade. Ao longo do ano são
também promovidas ações de
formação sobre diversos recursos
abertas a toda a comunidade UMinho
e também disponíveis a pedido.
http://sdum.uminho.libcal.com/

8

Guias (in)formativos
Para conhecer os diversos
recursos informativos e
bibliográficos mais relevantes na sua
área de formação aceda ao seu guia
temático. Encontrará sugestões
bibliográficas, recomendações de
bases de dados para pesquisa de
artigos científicos, coleções de
revistas e repositórios científicos,
dicionários e enciclopédias, entre
outros recursos.
http://guias.sdum.uminho.pt/

9

Apoio presencial e online
As várias bibliotecas UMinho
dispõem de técnicos
disponíveis para prestar o apoio
necessário sobre os serviços
prestados. Através do serviço
Pergunte-nos, os utilizadores
poderão também colocar-nos
questões via web. Para questões que
exijam atendimento especializado
sobre a utilização de recursos
bibliográficos disponíveis na
universidade, recomendamos o
agendamento de atendimento
presencial.

10

Mais informações
No website dos SDUM
encontra-se disponível
toda a informação atualizada sobre
as bibliotecas, serviços e recursos:
http://www.sdum.uminho.pt/
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http://www.sdum.uminho.pt
http://catalogo.sdum.uminho.pt

R

http://repositorium.sdum.uminho.pt
www.facebook.com/bibliotecasum
www.instagram.com/bibliotecas_uminho

Serviços de Documentação da Universidade do Minho
Endereço: Campus de Gualtar, 4710-057 Braga - P
tel.: +351 253 604 150; 965 970 036
email: sdum@sdum.uminho.pt
Entidades certificadas: BGUM, BPG
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