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dezembro 2014, semestral, ano 1

editorialSai hoje mais um número, o segundo, do BOIA – a nova publicação 
digital dos Serviços de Biblioteca, Informação Documental e 
Museologia (SBIDM), nascida no início deste ano.

Nele destacam-se algumas das atividades e projetos realizados nos 
últimos seis meses, no âmbito das Bibliotecas, Arquivo, Museu e 
Editora da Universidade de Aveiro, assim como do Programa 
American Corner, que resulta de uma parceria com a Embaixada dos 
Estados Unidos da América, desde 2011, e que se encontra sediado 
na Biblioteca da UA.

Tendo como principal objetivo servir de veículo de comunicação 
interna, o facto de ser publicado em formato digital e ficar alojado na 
web, em acesso aberto, permite ao BOIA funcionar, também, como 
forma de chegar à sociedade em geral.

O BOIA tem o seu corpo redatorial próprio, mas a sua elaboração 
resulta de uma forte colaboração de todos os trabalhadores dos 
SBIDM.

Ana Bela Martins
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DESTAQUE

KOHA
 substituição do Aleph

A equipa de trabalho formada por 
Cristina Cortez e Nuno Cruz dos SBDIM 
e João Pinto e Pedro Lobo, dos 
Serviços de Tecnologia da Informação, 
está desde abril dedicada em exclusivo 
ao novo sistema. KOHA é um sistema 
operativo open source que vai permitir 
executar todas as tarefas e rotinas que 
desde 1995 são realizadas no sistema 
A l eph : aqu i s i ção b ib l i og rá fica , 
tratamento técnico de monografias e 
periódicos, empréstimo, devoluções, 
reservas, pesquisa bibliográfica, etc. 

Encontra-se já na reta final o trabalho 
de instalação do novo sistema de 
gestão bibliográfica integrada KOHA 
que vai substituir o sistema atual de 
gestão das bibliotecas da UA  Aleph. A 
migração para o novo ambiente de 
trabalho é um processo demorado, de 
grande exigência técnica, que obriga à 
parametrização e definição de toda a 
arquitetura do sistema o qual deverá 
estar operacional a partir de meados 
do próximo ano. 



Novas instalações "
para a Biblioteca ESAN

A Escola Superior Aveiro Norte (ESAN) 
mudou-se, no passado mês de 
setembro, para as novas instalações no 
Parque do Cercal em Santiago de 
Riba-Ul e com ela a sua biblioteca. 
As mudanças da biblioteca ocorreram 
de 15 a 17 de setembro, estando 
aberta ao público desde o dia 18 .
Uma enorme quantidade livros e 
materiais para mudar e muito pouco 
tempo disponível foram os maiores 
o b s t á c u l o s q u e e n f r e n t o u a 
bibliotecária Patrícia Correia, que

contou com a ajuda de dois alunos, 
uma docente e funcionár ios da 
Secretaria, para encaixotar todo o 
acervo, desmontar o mobiliário e voltar 
a montar tudo nas novas instalações. A 
biblioteca é seguramente um lugar 
muito maior, com 31 lugares de leitura  
e cinco postos de acesso à Internet. É 
adequado e funcional, a iroso e 
convidativo. “Para já o retorno da 
comunidade académica tem sido 
bastante positivo e nota-se mais 
adesão aos serviços da biblioteca”, 
refere a bibliotecária.

6



EXPOSIÇÕES

40 ANOS
do 25 de abril nas 

coleções da ua

De 23 de abril a 21 de maio, a Sala de 
Exposições Hélène de Beauvoir teve 
em exposição alguns dos documentos 
alusivos à revolução do 25 de Abril, 
que fazem parte das coleções da 
Universidade. Cartazes, gravuras, 
jornais e livros retratam alguns dos 
momentos marcantes do antes, 
durante e pós “revolução dos cravos” 
que muito mudou Portugal.

Cartaz evocativo "
dos 40 anos da revolução de 1974



Cartazes "
emprestados "
para exposição "
no Porto

Sete cartazes da coleção de cartazes 
pertencentes à UA foram selecionados 
p a r a i n t e g r a r e m a e x p o s i ç ã o 
“Liberdade da Imagem: Design e 
Comunicação Visual (1974- 1986)” que 
se realizou de 29 de maio a 28 de 
setembro, no Porto. A exposição 
enquadrou-se nas comemorações dos 
40 anos do 25 de Abril de 2014, ano 
do Design Português.Ca

rta
z 

ce
di

do
 p

ar
a 

a 
ex

po
siç

ão


Mostra de "
livros infantis

Para assinalar o Dia Internacional do 
Livro Infantil, a Mediateca da UA 
organizou uma mostra bibliográfica de 
livros para crianças pertencentes ao 
seu acervo, que decorreu de 2 a 9 de 
abril 2014.
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EXPOSIÇÕES

Aveiro-Arte
Decorreu, entre os dias 15 de setembro e 8 de outubro, na sala Hélène de 
Beauvoir, a mostra de arte contemporânea intitulada ”Quatro Fundadores expõem”, 
onde foi possível admirar 26 obras dos artistas plásticos e fundadores do Grupo 
AVEIROArte: Artur Fino, Gaspar Albino, Jeremias Bandarra e Hélder Bandarra. 
Vanguardistas e experimentalistas por natureza, retratam uma geração de artistas 
aveirenses que recusaram a estagnação e promoveram a arte contemporânea em 
Portugal.
Resultou desta exposição a intenção de conhecer um pouco mais a vida e a obra 
dos artistas, através de um conjunto de entrevistas individuais. As mesmas 
encontram-se disponíveis no site (http://www.ua.pt/sbidm/museu/PageText.aspx?
id=16985) e no blogue (http://blogs.ua.pt/galeria/) do Núcleo Museológico da 
Universidade de Aveiro. 

Artur Fino, Hélder Bandarra, 
Jeremias Bandarra e  Gaspar Albino 

(à direita na foto).
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Portuguese 
novel

O escritor luso-americano Carlos 
Queirós veio a Portugal a convite do 
American Corner da UA, para falar da 
literatura sob o ponto de vista de  um 
n o r t e a m e r i c a n o c o m r a í z e s 
portuguesas. Na conferência, que se 
realizou no dia 11 de março, no 
Departamento de Línguas e Culturas, o 
escritor falou do seu próximo livro, o 
seu primeiro romance.
Esta conferência decorreu no âmbito 
da segunda edição do “American 
Corner Week”."


Da esquerda para a direita:"
Docentes Pedro Calheiros e Reinaldo Silva 

(da UA) e o escritor Carlos Queiroz

CONFERÊNCIAS organizadas pelos sbidm



Open Access
Horizonte 2020

A sessão de informação “Open Access no Horizonte 2020 na EU : Diretrizes da 
Comissão Europeia para o acesso aberto à informação científica” trouxe à UA o Diretor 
dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho, Eloy Rodrigues e o 
bibliotecário Pedro Príncipe (UM), a convite dos SBIDM. A sessão realizou-se no dia 18 
de junho, na Sala de Atos da Reitoria da UA, e contou ainda com a apresentação da 
bibliotecária Diana Silva dos SBIDM. Os conteúdos desta sessão estão disponíveis no 
site das bibliotecas da UA em  http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/horizonte2020. 
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Navigating the "
Journey of Life
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CONFERÊNCIAS organizadas pelos sbidm

Jamail Larkins"
http://kcur.org/post/jamail-larkins-pilots-life

“Navigating the Journey of Life", foi a 
palestra proferida por Jamail Larkins, 
perito em engenharia aeronáutica e 
considerado pela revista Forbes um dos 
“honored ambitious, up-and-coming 
"stars" in 15 business fields”. 

O evento realizou-se no dia 18 de março, 
no anfiteatro do Degei, que teve uma 
enorme audiência de jovens estudantes 
da UA e foi mais uma realização do 
Programa American Corner da UA, 
proposta pela Embaixada dos EUA. 

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/larkins





Space exploration "


CONFERÊNCIAS organizadas pelos sbidm

Enquanto os habitantes deste planeta, 
escolhidos por um programa de TV, se 
preparam para colonizar Marte, o famoso 
cientista Bobak Ferdowsi da agência espacial 
americana NASA, conhecido também pelo 
corte de cabelo à índio Mohwak,  esteve no 
dia 16 de outubro na UA para dar algumas 
sugestões aos futuros aventureiros sobre a 
vida no desolado planeta vermelho.
Bobak Ferdowsi tem 34 anos e trabalha no 
Jet Propulsion Laboratory da NASA. Diretor 
de voo do Mars Science Laboratory Curiosity 
e membro da equipa da missão Europa 
Clipper (projeto da NASA que pretende enviar 
uma sonda para explorar a lua Europa de 
Júpiter até 2025), encontrou-se com muitos 
alunos cheios de curiosidade sobre as 
oportunidades de emprego em Marte.
Bobak Ferdowsi falou sobre Marte e o 
programa Mars Curiosity da NASA, para uma 
audiência de mais de 300 pessoas, 
maioritariamente jovens alunos da UA e de 
Escolas Secundárias da região. Esta 
conferência fez parte do programa de 
atividades American Corner 2014.
https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/ferdowsi
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CONFERÊNCIAS organizadas pelos sbidm

Digital preservation "
of digital patrimony: "

a sustainable aproach
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Foi o título da conferência que se realizou em 27 junho e que abordou as questões 
ligadas à preservação  da informação em formato digital. A oradora, Nancy McGovern, 
do Massachussets Institute of Technology e colaboradora em projetos de coleções 
digitais da Library of Congress foi convidada pelos SBIDM, no âmbito do programa 
American Corner, assinalando os 40 anos de atividade da Biblioteca da UA. "

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/mcgovern



Aprender ciência 
em ambientes "
não formais"
Numa colaboração entre a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e o Programa American 
Corner da Universidade de Aveiro, realizou-se o seminário “Aprender ciência em 
ambientes não formais”, que contou com professor e investigador americano Bruce 
Lewenstein, perito na área da comunicação e divulgação de ciência e tecnologia. 

O evento decorreu no dia 2 de junho, no auditório da Fábrica, onde o Professor 
Lewenstein falou da importância dos museus e centros de ciência na promoção da 
cultura científica.
Na plateia estiveram essencialmente pessoas ligadas à comunicação em ciência que no 
final tiveram oportunidade de colocar as suas questões a este eminente comunicador. 
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Staff Mobility

CONFERÊNCIAS participadas pelos sbidm

Na primeira semana de 
s e t e m b r o , o s S B I D M 
estiveram representados no 
2nd Erasmus Staff Mobility 
Programe, promovido pela 
Universidade de Patra, na 
Grécia, pela sua diretora, 
Ana Bela Martins. O acesso 
aberto à informação, os 
repositórios científicos, a 
literacia da informação e as 
n o v a s c o m p e t ê n c i a s 
exigidas aos profissionais 
das bibliotecas foram os 
temas em análise pelo 
conjunto de participantes, 
que reuniu durante  uma 
semana 21 bibliotecários de 
inst i tu ições do Ens ino 
Superior de 12 países 
naquela universidade grega. 
O programa de trabalho 
i n c l u i ,  a i n d a ,  u m a 
apresentação de cerca de 
q u i n z e  m i n u t o s  d a 
instituição e biblioteca de 
cada pa r t i c ipan te . As 
nossas anfitriãs, Fieroula e 
D e s p o i n a t a m b é m 
proporcionaram um outro 
programa, não menos 
interessante, que permitiu a 
todos

conhecer um pouco da 
sociedade, da história e 
das paisagens gregas. A 
travessia a pé da elegante 
ponte Charilaos Trikoupis, 
c o m m a i s  d e  d o i s 
quilómetros, que passa 
sobre o golfo de Corinto, 
uma visita guiada a pé à 
cidade de Patra, a terceira 
mais importante da Grécia, 
uma v is i ta do Museu 
Arqueológico de Patra e 
uma visita a uma quinta de 
produção vinícola fizeram 
parte do programa social 
oferecido.
No final ficaram alguns 
contactos para futuro e um 
pedido de muitos para em 
Portugal se realizar um 
programa semelhante. 
Quem sabe se não iremos 
organizar um pr imeiro 
programa Erasmus nos 
SBIDM, no próximo ano?



Promovido pelo grupo de trabalho de 
bibliotecas do ensino superior da BAD, 
os trabalhos decorreram na Biblioteca 
Nacional, em Lisboa no dia 20 de 
junho, com a participação de Susana 
Dias, dos SBIDM e abordaram, as 
questões ligadas às competências dos 
u t i l i z a d o r e s e a o p a p e l d o s 
bibliotecários no processo de ensino/
aprendizagem dos estudantes do 
ensino superior. 

INCLUDIT: Conferência Internacional 
para a Inclusão – Decorreu no IPL, em  
4 e 5 de julho (na qual participaram 
Andrea Martins e Rita Gonçalves, dos 
S B I D M ) , t e n d o r e s u l t a d o n a 
apresentação de propostas para a 
melhoria da visibilidade deste serviço 
na comunidade académica.

Literacia da 
informação "
em contexto 
universitário

INCLUDIT

Acesso Aberto
Conferência Luso-Brasileira sobre 
Acesso Aberto. Teve lugar nos dias 6 e 
7 de outubro na universidade de 
Coimbra e reuniu as comunidades 
portuguesa e brasileira que trabalham 
diretamente com repositórios e revistas 
de acesso livre no apoio  ao ensino e 
investigação. Participou Diana Silva e 
Rita Gonçalves, dos SBIDM 

Literacia "
e Acesso Livre "
à informação 
no séc. XXI

A conferência, que decorreu na Escola 
Superior de Saúde do Instituto 
Superior Politécnico de Viseu, no dia 5 
de novembro, teve um enfoque 
especial nas questões do acesso à 
informação em Saúde. DOS SBIDM 
estiveram presentes Cecília Reis e 
Andrea Martins dos SBIDM.
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Encontro 
Nacional de 
Centros de 
Documentação 
e Museus

Desafios da gestão integrada dos 
acervos nos museus. Decorreu no dia 
7 de novembro o Encontro Nacional de 
Cent ros de Documentação de 
Museus. Em representação dos 
SBIDM estiveram presentes Olga Silva 
e Cristina Cortês  que apresentou, 
com Paula Moura, do Porto, a 
comunicação: “Gestão, organização e 
representação da informação nas 
instituições de memória: identificar 
para integrar”.

Encontro 
Internacional 
de Arquivos

Encontro Internacional de Arquivos – 
EIA , na Universidade de Évora. Este 
forum de debate e part i lha de 
c o n h e c i m e n t o s t e v e l u g a r n a 
Universidade de Évora no passado dia 
3 e 4 de Outubro e contou com a 
presença de Dora Sousa, dos SBIDM.  
Das conclusões deste Encontro 
salienta-se a ideia de que a criação de 
estratégias de gestão e preservação,  
que envolvam    cumulativamente 
produtores e detentores da informação,  
é atualmente um dos grandes desafios 
para os profissionais da informação.

CONFERÊNCIAS participadas pelos sbidm



Biblioteca da UA
Foto SRE

http://fotos.ua.sapo.pt/s4nNoc95Zehr8kWuo05W/
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Para melhor responder às necessidades dos utilizadores dos serviços da Biblioteca, em 
particular sobre a pesquisa e gestão de informação, a equipa da Área de Recursos 
Eletrónicos e Apoio ao Utilizador (AREAU) levou a cabo um conjunto de entrevistas a 
docentes e diretores de cursos e também um inquérito aos alunos. Os resultados desta 
iniciativa, designada “A (in)formação nas tuas mãos”, serão dados a  conhecer em 
breve.
Como sempre acontece quando começa mais um ano académico a equipa do Serviço 
de Formação de Utilizadores das bibliotecas da UA está envolvida na formação dos 
novos alunos ou dos utilizadores que pretendem fazer o melhor uso possível da 
informação disponível através da Biblioteca. 
“Acesso à informação académica: técnicas e competências essenciais” foi o tema de 
um módulo de formação ministrado, em outubro passado, a um total de 16 alunos 
angolanos, que se preparam para a entrada em licenciaturas da UA . O serviço de 
formação de utilizadores das Bibliotecas da UA preparou e apresentou esta formação, 
inserida no Curso Preparatório para Acesso e Frequência do Ensino Superior, o qual  
constou de sete sessões com duração de duas horas cada, num total de 14 horas de 
formação. 



Inquérito sobre "
literacia de informação

APOIO AO UTILIZADOR formação



O total de formações…

1º semestre 2014/2015 2º semestre 2013/2014 total

sessões a pedido 58 79 137

workshops 12 8 20

formação integrada 
curricular - 7 7

nº de participantes 1289 1948 3237

nº de horas 140 188 328

Durante o ano de 2014 foram ministradas 164 sessões de formação de utilizadores 
(sessões por solicitação de docentes e workshops temáticos para inscrição individual).


Tipologias de formações disponibilizadas em 2014 aos docentes das disciplinas
   Citar e referenciar: o bom uso da informação
   Descoberta e avaliação da informação científicaFontes de informação europeia
   Gerir referências bibliográficas: Mendeley
   Pesquisa de informação estatística
   Procurar, descobrir e usar informação
   Recursos de Informação American Corner UA
   Scientific information sources
   Seleção de fontes de informação científica


Tipologias de Workshops oferecidos em 2014 à comunidade académica
   Citações e métricas alternativas
   Fontes de informação estatística
   Gerir referências bibliográficas: Mendeley Livros eletrónicos na UA

The IEEE Xplore® Digital Library’s New Content, Features & Functionality: "
Advanced Search   Strategies for Scientific-Technical Research

   Pesquisa integrada: EDS, eLibrary USA e AtoZ
   Pesquisar informação estatística: EUROSTAT
   Pesquisar informação estatística: INE
   Pesquisar informação estatística: PORDATA
   Prestígio das revistas científicas: indicadores mais usados
   Procurar, descobrir e usar a informação
   Seleção de fontes de informação científica


Formação integrada/curricular
   Acesso à informação académica: técnicas e competências essenciais
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Conceção, desenvolvimento e 
disponibilização do tutorial “Fontes 
de informação estatística na Web: 
guia de apoio” - http://www.ua.pt/
sbidm/biblioteca/estatistica que 
abarca descrição e ajudas para 
vários portais de pesquisa de 
informação estatística, tais como 
INE, EUROSTAT, PORDATA, OECD 
e outros.

Destaques"


APOIO AO UTILIZADOR conteúdos web

Criação do tutorial “Fontes de 
In formação para a Prát ica 
baseada na Evidência”, que visa a 
descrição e caracterização das 
fontes de informação para a 
pesquisa e recolha de informação 
nesta área - http://www.ua.pt/
sbidm/biblioteca/pbe.  

Em curso a criação de quatro 
novos Manuais para a realização e 
normalização de referências 
bibliográficas dos estilos/normas: 
Norma Portuguesa 405, Estilo 
APA, Vancouver e IEEE.

Criação do novo site Web do 
C e n t ro d e D o c u m e n t a ç ã o 
Europeia-UA - http://www.ua.pt/
sbidm/cde/. A disponibilização do 
novo site Web ocorreu no âmbito 
da comemoração em 2014 do Dia 
da Europa a 9 de maio. Foi ainda 
criada a este propósito uma 
PlayList do canal DALI  com 
temática l igada à Europa e 
divulgado um infográfico sobre 
informação europeia, denominado 
“ A c e s s o à d o c u m e n t a ç ã o 
Europeia? Não Compliques”, 
d i s p o n í v e l  e m h t t p s : / /
magic.piktochart.com/output/
1841519-doc-europeia.  

Para o acolhimento dos novos 
alunos para o ano letivo 2014/2015 
foram produzidos novos conteúdos 
Web para apoio no uso dos 
espaços, serviços e
coleções das bibliotecas - http://
www.ua.pt /sb idm/b ib l io teca/
PageText.aspx?id=18571 e um 
conjunto de materiais impressos 
para distribuição nas salas de 
leitura das Bibliotecas da UA:
• Como posso... – Nove diferentes 

folhetos para várias áreas/
serviços das Bibliotecas da UA e 
cartazes (versão pt e en);
• Marcador “Bem-v indos às 

Bibliotecas da UA”/ “Welcome to 
UA libraries”;
• Folheto Geral “Bibliotecas UA” em 

português e inglês.
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Discos do início "
do século passado

MUSEU

António Coelho Santos, a colocar os discos 
num móvel apropriado

O projeto de discos goma laca – 78 
r.p.m.  da coleção José Moças continua 
a andar. Com  calma e sapiência,  
desde o dia 24 de março de 2014 já 
foram tratados mais de um milhar 
(1033, de facto) destes  discos 
h i s t ó r i cos , que se encon t r am 
guardados nas ins ta lações da 
Mediateca, no antigo estúdio de 
fotografia.  Apesar das dificuldades, por 
se tratar de um projeto inédito na UA, o 
trabalho de tratamento de som e 
imagem, a cargo de  Miguel Ribeiro e  
António Santos e a catalogação de 
Idalina Matos, tem prosseguido  a bom 
ritmo, como se pode verificar na 
“ d e s c o b e r t a  d o  m ê s ”                     
http://blogs.ua.pt/galeria/. 



Gravura de Guilherme Parente, com edição da 
Sociedade Cooperativa de Gravadores. Faz parte 
da coleção doada por Francisco Madeira Luís ao 
Museu da UA, composta por 257 gravuras. 
http://blogs.ua.pt/galeria/?p=1870
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Coleção de quadros da Universidade de Aveiro

A Coleção de Pintura da Universidade de Aveiro conta agora com mais 3 
obras das 79 já inventariadas pelo Museu dos SBIDM. Os três quadros 
oferecidos por Jeremias Bandarra e Artur Fino refletem o sentido estético 
deste artistas aveirenses, presentes na exposição “Quatro Fundadores 
expõem”, em setembro deste ano. 
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Coleção de guarda-jóias em madeira no Museu da UA
 
São oitenta as caixas guarda-jóias em madeira, com as mais variadas formas 
geométricas, que em outubro foram integradas no acervo museológico da Universidade 
de Aveiro. Esta coleção faz parte de um conjunto mais vasto, constituído por 23 
instrumentos musicais oferecidos à UA pelo artista e artesão Joaquim Capela, expostos 
no edifício da Reitoria em dezembro de 2013, aquando das comemorações dos 40 anos 
da UA.
A integração dos guarda-jóias implicou um trabalho de identificação e referenciação das 
peças, numa colaboração próxima entre a bibliotecária Olga Silva e o doador.  Neste 
momento já está completado o tratamento digital das imagens das peças e o 
embalamento das mesmas, aguardando-se a plataforma digital onde serão registadas, 
descritas e disponibilizadas  todas as coleções museológicas e respectivas imagens.


doações
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LEME
 Blog do Arquivo da UA

ARQUIVO

Merchandising

Portaria - Gestão de Documentos
 
Desde julho 2014, as arquivistas dos SBIDM, juntamente com outras arquivistas de 
universidades de todo o país, encontram-se a preparar o texto da portaria que vai 
estabelecer o novo quadro legal de gestão, avaliação  e classificação de documentos, 
segundo as orientações da Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.  
Aveiro e Coimbra já apresentaram as suas propostas para futura portaria, tendo sido já 
definidos a calendarização, distribuição de tarefas e grupos de trabalho. 


O blogue do Arquivo LEME iniciou em 
junho passado uma nova rubrica 
mensal denominada “Aconteceu na 
UA”.
Ao longo da sua ex istência a 
Universidade de Aveiro foi palco de 
inúmeros acontecimentos e factos que 
marcaram a vivência e a história da 
instituição e das pessoas que a 
servem. “Aconteceu na UA” é uma 
rubrica mensal onde se pretende 
relembrar eventos ocorr idos ou 
personalidades distintas, que deixaram 
a sua marca indelével na nossa 
comunidade académica, tendo como 
suporte o espólio documental existente 
no Arquivo da UA.

A pedido dos SCIRP (Serviços de 
Comunicação, Informação e Relações 
Públicas), o Arquivo da UA recolheu 
alguns esboços e desenhos de edifícios 
da Universidade, real izados por 
arquitetos que deixaram a sua marca  
no Campus, para a criação de  futuro 
merchandising da instituição. Através 
do Arquivo os SBIDM contribuem para 
a oferta da gama de produtos 
promocionais, marca UA, que vão estar 
disponíveis ao público na Loja UA, no 
ponto de venda CAGe – edifício Reitoria 
e no Welcome Center.



Plano geral do edifício da Biblioteca desenhado por Siza Vieira
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BIBLIOTECA coleções

Fundos para "
tratamento técnico

Finalizou-se o tratamento técnico do fundo do antigo Banco Nacional Ultramarino, que 
foi oferecido à UA pela Caixa Geral de Depósitos, constituído por obras fundamentais 
para o estudo da história económica, política e social das antigas colónias africanas. 
Encontram-se em fase de tratamento técnico os seguintes acervos: acervo do antigo 
professor da UA António Pinto Ribeiro, doado à UA pela sua família; cerca de 600 obras 
pertencentes ao Prof. Aldónio Gomes, que se vieram juntar às mais de 5000  que já 
haviam sido oferecidas à Biblioteca pela Prof.ª Fernanda Cavacas, viúva daquele distinto 
pedagogo; coleção de discos goma-laca que constituem a coleção José Moças, o nome 
do seu doador; cerca de 60 obras doadas pela família do Dr. Armando Leça e ainda um 
conjunto de obras da área de Didática, doadas  pela Profª Isabel Alarcão.


Dados estatísticos 3|1|2014 a 31|7|2014

Nº

Registos novos (ofertas e doações)  3151

Teses da UA 672

Registos validados (corrente e retrospetiva) 25523

Registos de autoridade - novos 1973

Registos de autoridade - modificados 7 799

Alteração de cotas do Depósito e pisos (Avançado e Geral) 9592

Documentos etiquetados 9578

Documentos sensibilizados 2398
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Mediateca

BIBLIOTECA mediateca

jan fev mar abr mai jun jul ago set total

empréstimos 551 485 683 633 756 515 284 100 392 4 399

devoluções 691 361 648 588 767 683 360 92 320 4 510

renovações 100 49 120 85 165 90 25 5 61 703

reservas 12 13 17 13 23 7 3 1 5 94

total 1354 908 1468 1319 1711 1295 675 198 778 9 706

1º trim - 3 730 2º trim - 4 325 3º trim - 1 651



em números

jan fev mar abr mai jun jul ago set

Total	  de	  
pedidos	  ao	  
Depósito

19 23 35 28 29 19 12 12 21

1º	  trim	  -‐	  77 2º	  trim	  -‐	  76 3º	  trim	  -‐	  45

Depósito:
 
Conclusão da reorganização de 187 processos dos docentes (CDQ’s) que teve como 
objetivo reduzir o nº de caixas ocupado pelos trabalhos em duplicado bem como 
simplificar a cota permitindo uma identificação mais rápida para consulta dos mesmos.  
Uniformização de cotas: transferência de material não livro nomeadamente diapositivos e 
transparências (CF-GT e CF-GP) para o depósito da Mediateca, adquirindo a cota CF/
DP-MNL. 
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Reestruturação "
do piso Avançado

BIBLIOTECA biblioteca da UA

Neste momento os trabalhos relativos 
ao piso Avançado da Biblioteca já se 
encontram concluídos.
As áreas existentes neste piso são 
a g o r a : C i ê n c i a e t e c n o l o g i a 
informáticas. Computação; Física; 
Química; Ciências Aplicadas, medicina 
e tecnologia; Engenharia Química; 
Combustíveis; Microbiologia industrial; 
Produção e conservação de alimentos; 
Engenha r i a ce râm ica e v id ro ; 
Instrumentos e mecanismos de 
precisão.
Esta restruturação aplicou-se às 
monografias e também às publicações 
periódicas.
O Fundo Aveirana (AV) com 1319 obras 
encontra-se na sala dos fundos 
especiais, tendo sido criada a cota AVR 
para os duplicados do AV. Foram 
mudadas 330 obras que ficaram na 
sala de leitura. Foi efetuada a revisão 
das obras reservadas desta coleção 
(AV/RS), que atingiu 202 exemplares.

As obras de referência do piso 
Avançado sofreram uma alteração na 
sua localização. Neste momento 
encontram-se nas prateleiras da ala 
direita da sala de leitura.
O CDE – Centro de Documentação 
Europeia - encontra-se agora no 
espaço junto à entrada da sala 
American Corner, que neste momento é 
e x c l u s i v a m e n t e d e s t i n a d a à 
documentação do American Corner e 
às suas atividades.
As mudanças introduzidas no 4º piso 
(Avançado) da Biblioteca tiveram por 
objetivo torná-lo mais funcional e mais 
acessível aos utilizadores. 



Sala de leitura do piso avançado da Biblioteca da UA
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Piso Geral

BIBLIOTECA biblioteca da UA

As rubricas da sala de leitura do piso Avançado que passaram para o piso Geral foram as 
Engenharias, Pedologia e Ciência dos solos.
Este piso ainda se encontra em fase de reestruturação, estando prevista a sua conclusão 
para meados de janeiro de 2015. 
Foram enviados para o Depósito, os livros duplicados, após uma análise que teve em 
conta o nº de empréstimos nos últimos quatro anos.
Efetua-se também a análise dos livros que se encontram na rubrica 658 (Gestão e 
Administração de Empresas) e que irão ser integrados nas subdivisões:

658.1 - Gestão de Pequenas e Médias Empresas; Internacionalização; Globalização
658.3 - Recursos Humanos; Estudos Organizacionais; Psicologia Organizacional; Ética; 
Governança; Comportamento Organizacional 
658.5 - Gestão de Operações; Qualidade
658.6 - Inovação; Empreendedorismo
658.7 - Compras e Logística
658.8 - Marketing e Estratégias

"
A rubrica 712 (Arquitetura Paisagística) foi integrada na 711(Planeamento em Geral).
Estas alterações teveram em conta facilitar o acesso às obras de área afins, pelos 
utilizadores.




Biblioteca 
em números

Requisições ao depósito

 jan fev mar abr mai jun jul ago set

2º	  piso 140 129 97 71 112 131 57 72 77

3º	  piso 59 42 34 31 72 63 25 4 12

4º	  piso 12 21 13 8 9 16 8 3 11

Revistas 27 27 20 21 17 21 7 9 11

Total 234 219 164 131 210 231 97 88 111

1º	  trim	  -‐	  621 2º	  trim	  -‐	  572 3º	  trim	  -‐	  296

Livros mudados
Do piso Geral para o Avançado (3661 obras) + Saúde (1049 obras)
Do piso Avançado para o Geral (3474 obras)
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American 
Corner Week

BIBLIOTECA american corner week

Depois do sucesso de 2013, a semana  
“American Corner Week”  voltou a 
animar a Universidade, com um 
conjunto de iniciativas que decorreram 
entre os dias 10 e 14 de março. 
Durante esta semana, a comunidade 
académica foi convidada a participar 
em diversas actividades culturais e 
informativas, nas quais houve lugar 
para um concerto de Jazz em plena 
Biblioteca. 
A agenda da American Corner Week 
contou ainda com a projeção de filmes, 
palestras, uma conferência com o 
escritor luso descendente, Carlos 
Queirós, uma exposição intitulada 
“Books in Stamps”, workshops, e 
a i nda uma p rova de sabo res 
gastronómicos típicos dos EUA.
Global Entrepreneurship Program (GEP) 
é o nome do programa que trouxe à 
UA no dia 16 de Julho, através do 
American Corner, uma delegação de 
11 empresários acompanhados pelo 
embaixador dos EUA em Portugal.

O g r u p o d e i n v e s t i d o r e s e 
empreendedores americanos dos 
setores financeiro, tecnológico e de 
marketing e membros do setor público, 
q u e r e p r e s e n t a m o G l o b a l 
Entrepreneurship Program estiveram na 
UA a p romove r e fomenta r o 
empreendedor ismo em Portugal 
juntando  programas do setor privado e 
do governo americano.
Este programa foi   dedicado ao 
empreendedorismo e contou com a 
participação do embaixador dos EUA 
em Portugal, Robert Sherman, e de 
uma delegação de 11 empreendedores 
e investidores norte americanos, que 
representam fundos de investimento do 
GEP. A delegação recebeu as boas 
vindas pelo Vice-Reitor Carlos Pascoal 
de Neto e o Diretor da IEUA, Dr. Celso 
Guedes de Carvalho e para além da 
conferência que realizou, teve a 
oportunidade de interagir com vários 
elementos da IEUA, durante uma parte 
do dia.

https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/
acweek2014




Corner Week
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Um ano com 
muitas publicações

UA EDITORA

“Educar, investigar e formar: novos 
saberes” é a última edição da UA Editora 
deste ano. A obra foi apresentada no 
Auditório da Livraria da UA pelo Prof. 
António de Nóvoa, antigo Reitor da 
Universidade de Lisboa, no passado dia 
10 de dezembro. A publicação tem a 
coordenação de Idália Sá-Chaves e reúne 
estudos de vários investigadores.
http://www.ua.pt/editora/PageText.aspx?id=19231

Outras publicações
Vários outros estudos reunidos em livros e/ou recurso eletrónico foram 
editados com a chancela UA Editora em 2014.
Argilas, saúde e bem-estar, coordenado por Filomena Martins, Margarida 
Ferreira da Silva, Helena Albuquerque (também editado em espanhol, 
francês e inglês) 

Atividades para o ensino da língua, com a coordenação de  Luísa Álvares 
Pereira, Inês Cardoso 

A competência de comunicação intercultural, de Mónica Bastos 

Construir ciência, construir o mundo, coordenado por Isabel Malaquias e 
outros autores



outras publicações da UA Editora (cont.)

Cuidadores informais de pessoas idosas, recurso electrónico que teve a 
coordenação de Dayse Neri de Souza e Marília Santos Rua 

A diversidade linguística nas práticas e discursos de educação e formação, 
organizado por Ana Isabel Andrade e outros investigadores 

Escalas comportamentais para crianças em idade pré-escolar – PKBSpt,  de 
Rosa Maria Gomes e Anabela Sousa Pereira  

Formação inicial de professores e educadores, recurso electrónico organizado 
por Gabriela Portugal, entre outros investigadores.

IALIC 2014 Portugal, com a organização de Maria Helena Araújo e Sá e Ana 
Raquel Simões

9th International Committee [on] Design History and Design Studies - ICDHS 
2014, coordenado por Helena Barbosa e Anna Calvera 

Music and shared imaginaries, com a coordenação de Helena Marinho e Maria 
do Rosário Pestana 

Pensamento crítico na educação, em cujos organizadores está Rui Marques 
Vieira 

Públicos especiais: promoção do turismo acessível nas salinas, coordenação e 
textos de Filomena Martins, Margarida Ferreira da Silva e Helena Albuquerque 
(também editado em espanhol, francês e inglês) 

A química das coisas, recurso electrónico coordenado por Paulo Ribeiro Claro 
e Mariana Barrosa 

Reinventar o turismo rural em Portugal, que foi coordenado por Elisabeth 
Kastenholz, entre outros

Sal: um inimigo a abater ou um produto a conhecer? Uma outra publicação 
coordenada por Filomena Martins, Margarida Ferreira da Silva e Helena 
Albuquerque (também editado em espanhol, francês e inglês)

Transversalidade III: das palavras à ação nos primeiros anos de escolaridade, 
recurso electrónico organizado por Cristina Manuela Sá 

Uso das tecnologias da comunicação no ensino superior público português de 
Ana Balula e de outros investigadores, com a organização de Fernando 
Ramos e António Moreira
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NOVIDADES 

Novidades PROA e RIA

Foram entregues à delegação de Aveiro 
do Banco Alimentar cerca de 900 quilos 
de papel, resultantes da seleção de 
publicações abatidas do acervo da 
B i b l i o t e c a . O s i t e n s r e t i r a d o s  
encontravam-se já desajustados à 
realidade da Biblioteca e tornaram-se 
assim úteis no apoio à campanha “Papel 
por Alimentos”.

O desbaste é efetuado com base em 
critérios pré-determinados e está 
integrado na nossa política de gestão 
das coleções. A participação dos SBIDM 
nesta campanha traduziu-se assim em 
cerca de €80,00 que serão convertidos 
em produtos alimentares a distribuir 
pelos mais carenciados. 



As Bibliotecas da UA, no âmbito da 
g e s t ã o d o R I A – R e p o s i t ó r i o 
Institucional da UA (RIA) - http://
ria.ua.pt - colaboraram em 2014 com 
dois projetos de disseminação da 
investigação da UA, mediante a criação 
de duas novas comunidades no 
repositório - Projeto Plataforma 
Tecnológica do Mar, com mais de 400 
publicações científicas associadas e 
Grupo UA Ria, com cerca de 300 
publicações. (mais informação http://
www.ua.pt/PTMAR/ e 
http://www.ua.pt/riadeaveiro/.  


Na PROA – Plataforma de revistas em 
open Access - http://revistas.ua.pt 
foram criadas quatro novas revistas de 
diferentes unidades da UA:

Espeleo Divulgação -
http://revistas.ua.pt/ index.php/
espeleo
Revista Captar: Ciência e Ambiente 
para Todos -
http://revistas.ua.pt/ index.php/
captar
Initiation to Psychology Research -
http://revistas.ua.pt/index.php/inpsy 
(em processo de disponibilização de 
conteúdos).
Esiya - An interdisciplinary Journal of 
Asian Studies -
http://revistas.ua.pt/index.php/esiya
(em processo de disponibilização de 
conteúdos).


Papel por alimentos



Estágios Programa "
de mobilidade 
BAD

A Biblioteca da UA continua a ser 
solicitada para a realização de estágios 
de futuros profissionais ou mesmo por 
bibliotecários já em funções. Em 2014 
estiveram na Biblioteca a brasileira 
Le t í c i a Azevedo Januá r i o , da  
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, que passou 6 meses na 
Área de Recursos Eletrónicos e Apoio 
ao U t i l i z ado r (AREAU)  pa ra 
complementar a sua formação. Neste 
período destaca-se a sua colaboração 
na conceção e desenvolvimento do 
tutorial Web “Fontes de Informação 
Prática Baseada na Evidência” -"
 http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/pbe

Aluna da Universidade "
de São Paulo
	  

Em 2014 decorreram ainda duas 
edições do programa de estágio 
o ferec ido pe las B ib l io tecas da 
Universidade de Aveiro, acompanhando 
o programa de formação de utilizadores 
das nossas bibliotecas. Este programa 
de intercâmbio insere-se no projeto de 
Mobilidade do Grupo de Trabalho das 
Bibliotecas do Ensino Superior da BAD: 
“A minha biblioteca é a tua biblioteca”, 
que teve início este ano.  Estiveram na 
UA as co legas Ana Roxo , da 
Universidade Nova de Lisboa, Vânia 
Azevedo, da Escola Superior Gallaecia, 
de Vila Nova de Cerveira, Cristina Alves, 
da Universidade Aberta, Teresa Costa, 
da Universidade do Minho e Fernanda 
Parcerias, da Escola Superior Artística 
do Porto.
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Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia
tlf. (+351) 234 370 346
email. sbidm-biblioteca@ua.pt
BOIA 
http://www.ua.pt/sbidm/boia


