
      A BCSUC

A Biblioteca das Ciências da Saúde 
encontra-se enquadrada no Polo III da 
Universidade de Coimbra, um polo de ensino, 
investigação e prestação de serviços 
especializados, inserido numa área de forte 
competitividade e inovação em saúde, de que 
fazem parte diversas unidades da UC 
(Faculdade de Medicina, Faculdade de 
Farmácia, ICNAS, CNC, IBILI), na 
proximidade do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) e AIBILI. 

Resulta da fusão das anteriores Bibliotecas 
das Faculdades de Medicina e Farmácia e o 
seu acervo, composto por exemplares que 
vão desde o livro antigo até ao livro digital e 
às mais atuais bases de dados, é uma fonte 
rica em informação muito para além das 
ciências da saúde.

     Missão

A BCSUC tem por missão disponibilizar o 
acesso dos seus fundos documentais e 
demais recursos a toda a comunidade 
universitária de Coimbra e, em particular, a 
professores, investigadores e estudantes das 
Faculdades de Medicina e Farmácia, bem 
como à restante comunidade científica 
nacional e internacional.

     Na Biblioteca é possível
 

Obter atendimento personalizado para 
pesquisa e recuperação da informação
Fazer formação (pesquisa em bases de 
dados, Mendeley, ORCID, e Recursos 
disponívieis de apoio à docência e 
investigação)
Aceder a bases de dados em texto integral
Aceder a revistas e livros, em formato papel  
ou digital
Estudar, trabalhar em grupo ou aceder à 
Internet, numa área útil de 2024 m2, com 
cerca de 350 lugares disponíveis 
Fotocopiar, digitalizar e imprimir documentos
Requisitar manuais para empréstimo 
domiciliário...

ENDEREÇO

Biblioteca das Ciências da Saúde
Universidade de Coimbra
Polo das Ciências da Saúde
Azinhaga de Santa Comba
3000-548 Coimbra
Portugal

CONTACTOS

Telefones
Geral: +351 239488330 
Serviços técnicos: +351 239488339

Email geral: biblio@bcs.uc.pt
Direção: direccao@bcs.uc.pt
Serviço de referência: referencia@bcs.uc.pt
Empréstimo interbibliotecas: eibcs@bcs.uc.pt

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Períodos letivos e férias escolares*: 
de 2.ª a 6.ª feira, das 8:00 às 20:00
O Serviço de Leitura termina 30 minutos antes do 
encerramento da Biblioteca

Época de exames*: 
de 2.ª a 6.ª feira, das 8:00 às 04:00; sábados e feriados, 
das 9:00 à 1:00
O Serviço de Leitura termina 15 minutos antes do 
encerramento da Biblioteca

* Férias escolares e época de exames: horário a praticar 
sempre que logisticamente possível, pede-se atenção aos 
avisos que antecedem férias e épocas de exames.

http://www.uc.pt/bcsuc



Serviço de informação e referência
      Serviço de pesquisa assistida e apoio na elaboração 
     de bibliografias: marcação prévia   
     Resposta a necessidades imediatas: presencialmente         

ou por email

Serviço de formação
Ações de formação: 1) Bases de dados; 2) Mendeley; 
3) ORCID: diagnóstico da situação; 4) Recursos 
disponíveis a Investigadores e Docentes

Serviço de leitura
Estudo individual e livre acesso aos documentos

Serviço de empréstimo domiciliário
Empréstimo de monografias, segundo regulamento em           
vigor

Serviço de empréstimo interbibliotecas
     Pedido de documentos ao exterior

Rede Privada Virtual da UC (VPN)
Acesso remoto a publicações online, através do 
endereço de email institucional

E ainda:
Serviço de vídeoconferência
Serviço de fotocópias, impressão e digitalização, em 
self-service
Sala de trabalhos de grupo
Gabinetes de investigação
Sala de computadores para pesquisa, trabalhos, 
acesso à Internet, etc.

Catálogo
Permite-lhe aceder ao registo bibliográfico das monografias 
(livros), publicações periódicas (revistas e jornais), analíticos 
de periódicos (artigos científicos), teses e dissertações, 
demais literatura cinzenta e materiais audiovisuais 
existentes na coleção da Biblioteca das Ciências da Saúde.

Bases de dados
Acesso a artigos científicos e e-books através da 
ClinicalKey, AccessMedicine, Ovid, Dentistry & Oral 
Sciences Source, Pubmed, B-On, etc.

Publicações Periódicas
Revistas e jornais em formato papel e formato eletrónico

Livros eletrónicos (e-books)
Monografias em formato digital

Estudo Geral - Repositório Científico da UC
Produção científica dos docentes, investigadores e alunos 
da Universidade de Coimbra (UC)

Alma Mater
Biblioteca Digital de Fundo Antigo da Universidade de 
Coimbra

UCDigitalis - Conteúdos Digitais da UC
Agregação e difusão de conteúdos digitais

RCAAP - Repositório Científico Nacional
Portal nacional de documentos de caráter científico e 
académico

Free trials
Acesso livre a bases de dados por um período experimental
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