Serviços com horários e procedimentos adaptados às orientações da DGS

Com o início do ano lectivo, a Biblioteca da Nova School of Law, prossegue as suas actividades
seguindo um conjunto de medidas concebidas a partir da lógica de prevenção à COVID-19. Estas
medidas, organizadas pelos diferentes serviços que a biblioteca disponibiliza, podem ser
consultados em baixo:

Acesso à Biblioteca, no 1º semestre do ano lectivo 2020/21

Horários:
De segunda a sexta das 10h às 13h e das 14h às 17h

Apenas a alunos, investigadores e docentes da Nova School of Law




A lotação da biblioteca está limitada a 40 lugares/dia da seguinte forma:
10h – 11,30 – 10 lugares
11,30– 13h – 10 lugares
14h – 15,30h – 10 lugares
15,30h – 17h – 10 lugares
Entre cada turno terá que haver um período de 10 minutos para a higienização das
instalações.
Todas as presenças estarão sujeitas a marcação através da página da Biblioteca:
https://biblioteca.fd.unl.pt/ , no botão MARCAÇÕES-Book Appoitment




E clicar no turno que se pretende e que ainda esteja acessível
Em cada Turno (4) poder-se-ão inscrever até 10 alunos



Após a marcação e no dia correspondente, o lugar atribuído é indicado pelo técnico da
biblioteca, no balcão da entrada

Empréstimos



Os empréstimos domiciliários dos livros é antecedido de um email para
biblioteca@fd.unl.pt, com as seguintes informações: nome do aluno; nº de aluno;
título da obra e cota (elemento essencial).
Nota: Para a indicação da cota, os alunos terão que efectuar, antecipadamente,
consulta no catálogo da biblioteca, biblio.NET (através da página electrónica acima
referenciada, https://biblioteca.fd.unl.pt/)

Recomendamos a vossa participação nas sessões de Literacia de Biblioteca que se
realizam às quartas e sextas das 15h às 17h, via Zoom, (ou noutro horário a anunciar)
onde entre outras informações, se detalha a pesquisa no catálogo, essencial para as
demais operações a desenrolar.



Posteriormente, deve-se esperar pela resposta ao seu email. A biblioteca enviará
informações sobre a disponibilidade dos exemplares, período de empréstimo e
indicação de dia e hora para a entrega dos livros. Estes irão protegidos num saco
plástico ou dentro de um envelope para maior segurança.

Devoluções






As devoluções devem respeitar as datas que são indicadas para o fazer, aquando da
entrega do empréstimo
Os livros deverão ser entregues dentro do saco plástico /envelope conforme os
receberam em lugar indicado, à entrada da Biblioteca
Para a segurança dos utilizadores, todos os livros devolvidos ou manuseados serão
sujeitos a um período de quarentena de 5 dias
Para os alunos que não queiram ou não possam dirigir-se à biblioteca poderão enviar
os livros pelo correio

Recursos digitalizados durante este período
A biblioteca poderá digitalizar partes de livros e artigos de revista da bibliografia mais
utilizada para o estudo durante o período de exames, a pedido dos leitores. Estas
digitalizações serão inseridas num repositório digital (temporário) criado com esta
finalidade e apagado após o final do ano lectivo. Os pedidos deverão ser endereçados
para o email da biblioteca; biblioteca@fd.unl.pt, com referência do título, autor,
edição ( caso se queira uma edição específica da obra), nº das páginas e cota.
Acede-se ao repositório através da página da Biblioteca: https://biblioteca.fd.unl.pt/, no
separador “Recursos durante a quarentena”:

Utilização de computador, scanner/fotocopiadoras




Todos os equipamentos da biblioteca serão limpos e higienizados com maior
regularidade
Para sua segurança e para a segurança de todos nós, antes de utilizar qualquer destes
equipamentos, higienize-os com as toalhitas de limpeza e álcool gel que a biblioteca
disponibiliza

Recomendações Gerais




Não se desloque à biblioteca sem proceder aos passos anteriormente descritos para
que a sua ida não seja em vão
Mantenha o uso da máscara durante a sua permanência na Sala de Leitura e no espaço
das fotocopiadoras
A biblioteca dispõe de dispensadores de álcool gel. Proceda à higienização das mãos
com regularidade

A Biblioteca da Nova School of Law agradece a sua compreensão e colaboração no
cumprimento destas medidas extraordinárias.

