CONFINAMENTO - MARÇO 2021
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
ANO LETIVO 2020/2021

1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. O atendimento presencial na Biblioteca permanece encerrado, exceto para recolha de
obras requisitadas por email e mediante marcação prévia.
1.2. O funcionamento da Sala de Leitura permanece encerrado.
2. REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
2.1. A requisição de livros deve ser efetuada através do email biblioteca@fmh.ulisboa.pt. O
pedido deverá conter a seguinte informação:
2.1.1.Título, autor e cota da obra;
2.1.2.Nome completo e número do cartão de leitor da Biblioteca da FMH.
2.2. A entrega dos livros requisitados por email é efetuada por marcação prévia, de acordo com
horário a articular com a Biblioteca.
2.3. A consulta de artigos de revistas disponíveis apenas em suporte de papel deve ser solicitada
através do mesmo email biblioteca@fmh.ulisboa.pt. Os artigos serão digitalizados e
enviados ao leitor. O pedido deverá conter a seguinte informação:
2.3.1.Título, volume, número e ano da revista;
2.3.2.Identificação do artigo;
2.3.3.Identificação do número das páginas da revista a digitalizar.
2.4. Mantêm-se os prazos de empréstimo e as regras de renovação de empréstimos.
2.5. As obras devolvidas à Biblioteca são sujeitas a um período de 4 (quatro) dias de
quarentena, antes de voltarem a estar disponíveis para consulta ou requisição. O estado
das obras – disponível ou indisponível – pode ser consultado no Catálogo da Biblioteca
(KOHA) ou no Catálogo EDS (EBSCO Discovery Service).
2.6. Consulte os tutoriais disponíveis no site da Biblioteca para informações detalhadas.

1

3. CONDIÇÕES DE ACESSO À BIBLIOTECA POR MARCAÇÃO PRÉVIA
3.1. O acesso à Biblioteca pelos leitores é permitido apenas para de recolha de obras
previamente requisitadas por email.
3.2. Para entrada e permanência na Biblioteca é obrigatório o uso de máscara.
3.3. Antes de entrar na Biblioteca deve higienizar as mãos com o gel desinfetante disponível
nas instalações.
3.4. Não é permitida a circulação na sala de leitura e encontra-se interdito o acesso às estantes.
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