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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.



Apoiar os utilizadores nas suas 
investigações, dando a conhecer os 
recursos disponíveis na biblioteca

Agenda de Formação

Sessões de formação:

Mendeley: gestor automático de referências 
bibliográficas
A pesquisa em bases de dados e recursos de 
informação
Recursos e ferramentas de apoio à investigação e 
docência
ORCID: diagnóstico da situação

Pesquisa Assistida

Mini-formação em bases de dados e outras fontes de 
informação. Conhecimento dos termos apropriados 
para a pesquisa e recuperação imediata de 
documentos relevantes.

No final da formação, o utilizador detém 
conhecimentos que lhe permite uma maior 
autonomia e eficácia na recuperação da informação 
em trabalhos futuros.

No imediato: presencialmente ou por email

Pretende dar resposta a necessidades pontuais dos 
utilizadores.

Apoio na elaboração de bibliografias

Conhecimento das normas para elaboração 
de referências bibliográficas

Vancouver Style
NP-405

Formação em gestores automáticos de 
referências bibliográficas

Mendeley
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Marcação de serviço de referência: presencialmente, através da 
página Web da Biblioteca ou por email, mediante preenchimento de 
formulário.

Contactos:

Portal: www.uc.pt/bcsuc/Apoio_utilizador/SIR
Email: referencia@bcs.uc.pt


