Biblioteca da Escola
Superior de Saúde
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
GUIA ORIENTADOR

OBJETIVOS:

NORMAS DE CONDUTA:

A Biblioteca da ESS, pretende disponibilizar
recursos bibliográficos, informativos e digitais
de acordo com as necessidades dos seus
utilizadores, no âmbito da investigação, ensino
e aprendizagem.

De maneira a proporcionar um ambiente
agradável ao estudo, aprendizagem e outras
atividades na biblioteca, solicita-se a todos os
utilizadores o cumprimento das seguintes
Normas de Conduta:

SERVIÇOS DISPONÍVEIS:
Livre acesso às estantes .
Apoio na pesquisa dos documentos.
Empréstimo inter-bibliotecas.
Localização e obtenção de documentos.
Difusão seletiva da informação.
Leitura de presença e domiciliária.
Apoio aos alunos na elaboração das referências
bibliográficas.

RECURSOS DIGITAIS:
Para pesquisa do
Bibliotecas do IPVC.

Catálogo

Coletivo

A segurança e integridade dos bens pessoais é
da exclusiva e inteira responsabilidade dos
utilizadores.

EMPRÉSTIMO:
Dias
Leitor interno: 7 dias
Leitor externo: 3 dias

Nº. de livros
5 livros
3 livros

das

Repositório Científico do IPVC para pesquisa de
Dissertações/Trabalhos de projeto/Relatórios de
estágio da Instituição e outras publicações no
âmbito da produção cientifica do IPVC. Para
pesquisas de teses em Portugal utiliza o RCAAP e
na Europa o DART-Europe.
Consórcio com acesso integral de revistas,
editoras e ebooks, garantindo o acesso a um vasto
número de publicações de natureza científica e
serviços eletrónicos à comunidade académica e
científica nacional.

Plataformas de investigação multidisciplinares
que permitem a pesquisa em bases de dados e o
acesso a dados para a avaliação da produção
científica e do investigador.

CONTACTOS:
E-Mail:
biblioteca@ess.ipvc.pt
Telefone:
Geral: 258 809 550
Site da Biblioteca:
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esenf/Biblioteca

Endereço:
Escola Superior de Saúde-IPVC
Rua D. Moisés Alves de Pinho
4900-314 Viana do Castelo

HORÁRIO:
Segunda a sexta-feira
Período letivo: 09:00h às 20:00h

Base de dados com acesso a publicações
periódicas em várias áreas de investigação
Para mais informações relativamente ao funcionamento da biblioteca consultar o Regulamento

