ORDEM DE SERVICO N.o 2ll2ol2
Regulamenlo da Biblioreca Geral do lJniversidode de Evora

CAPiTULO

I

Da organizagio da Biblioteca

Artigo t."
(Detin iqAo e pat r irui n io)

A Biblioteca Geral da Universidade de 6vorq tamb6m

desigrrada como BGUE, 6 uma
Evora (afi.77." dos Estatutos da

unidade cientifico-pedag6gica da Universidade de
Universidade). Compreende todo o patrim6nio documental, em qualquer tipo de suporte,
que possa ser considerado propriedade da Universidade, incluindo o seu Arquivo Historico
e um centno de documentaqdo e a mediateca (art. 78.'dos Estatutos da Univenidade).
A BGUE disp5e de um Conselho presidido pelo(a) Director(a) da Biblioteca e rtge-se pelas
normas defi nidas neste Regulamento.

Artigo 2."
(Objetivos gerais)
I

-

Sdo objetivos gerais da Biblioteca Geral da

o

Univenidade de Eno.a:

e

demais funcion6rios da
Universidade de Evora d consulta de livros, peri6dicos e outro tipo de
documentagdo, contribuindo, deste modo, para dar resposta ds necessidades de

a) Facilitar

acesso dos docentes, alunos, tdcnicos

in [ormagdo. educaq6o permanente e pesquisa;

b)

Apoiar a investigagdo e pesquisa;

c)

Fomentar o gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento cultural, a nivel
local, regional e nacional.

d)

Organizar a96es de formagio de utilizadores em t6cnicas de acesso d informaglo;

/\1 h
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e)

Ser serviqo de referdncia

online no contexto

2- No imbito dos seus objetivos, e nas

das Cidncias da Informagdo;

condig6es determinadas pelo presente

Regulamento, podem ter acesso d BGUE pessoas estranhas ir Universidade de Eoo.a.

Artigo 3.'
(Atividades)

Para cumprimento dos seus objetivos fundamentais,

a BGUE

desenvolver6 divenas

atividades, designadamente:

a)

Enriquecimento permanente do seu fundo documental, atrav6s da subscrigio, oferta
ou permuta de obras;

b)

Organizag5o adequada e constante dos seus fundos;

c)

Publicagio ou difusdo de informagio acerca do conterido dos seus fundos;

d)

Promogio ou apoio a iniciativas no Ambito dos seus objetivos;

e)

Participagdo em grupos de trabalho e em programas de cooperagio que tenham
como objetivo melhorar o tratarnento t6cnico e os servigos prestados;

f)

Integraglo em sistemas e redes de informagdo que valorizem os seus objetivos.

Artigo 4.'
(Areas

l-

funcionais)

A BGUE 6 constituida por um conjunto de 6reas

funcionais, as quais atenderlo its

carateristicas dos seus fundos, espagos disponiveis e operacionalidade do servigo.

2-

Em qualquer caso, a BGUE 6 obrigada a manter, com caniter permanente, os servigos
de atendimento, empr6stimo s 6rea de consulta dos fundos, bem como os das operag6es
t6cnicas tendentes i organizagio destes.

W

3- O desenvolvimento

de outras Sreas funcionais depender6 da decisdo do Conselho da
Biblioteca, sob proposta do Diretor(a) da BGUE.

4- A

BGUE 6 ainda constituida por nricleos, nos P6los, Col6gios e/ou Escolas, e por

centros de documentagdo especializados.

Artigo 5."
(Constituigdo dos nicleos da Biblioteca)
I

-

Com vista ir prossecugdo dos seus objetivos, podem ser constituidos nricleos da BGUE,
nos P6los, Col6gios e/ou Escolas.

2- A constituigio dos nucleos da BGUE depender6 da ryrova96o do Reitor,

mediante

proposta fundamentada e pareceres favor6veis do Conselho Cientifico da Universidade
de Evora e do Conselho da Biblioteca.

3- A

constituigdo desses nricleos dever6 atender ao planeamento das instalagSes da
Universidade e da sua rede informiitica.

4-

O pessoal dos nricleos da BGUE responde hierarquicamente perante o Diretor.

5-

Os nfcleos da BGUE no Col6gio do Espirito Santo, no Nricleo da Mitra, no Col6gio
Luis Ant6nio Vemey, no Palicio do Vimioso e na Escola Superior de Enfermagem de
Sdo Jo6o de Deus. no ntcleo da F6brica dos Le6es e o Centro de Recursos do Col6gio
Pedro da Fonseca regem-se pelo presente Regulamento.

Artigo 6.'
(Constituigdo

1-

e

funcionamento de centros especialiudos de documentagilo)

Consoante os interesses de investigagdo e ensino na Universidade, e desde que assim se
cumpram melhor as incumb€ncias da BGUE, podem ser constituidos, em ligagdo com
esta, centros de documentag6o especializados.

2- A constituiqio

dos centros de documentagdo especializados depende de decisdo do
Conselho da Biblioteca, verificadas, pelo menos e cumulativamente, as seguintes

condig6es:

a)

Estar definido um honirio de atendimento ao

piblico;
,t4

W

b) Haver acesso,

nesse honirio, a todas as esp6cies que estdo

prejuizo das excegdes estabelecidas nos artigos 8",

c)

2l'e

d sua guarda, sem

23'.

Dar conhecimento ao Director(a) da BGUE das suas regras de funcionamento, que
em qualquer caso n6o podem contrariar as deste Regulamento.

3- A requisiqio de esp6cies bibliogr6ficas para os centros de

documentaglo
especializados faz-se mediante a entrega das listas enviadas e BGUE e assinadas pelo
respetivo respons6vel.

Artigo 7."
(Gestiio dos fundos dos nicleos da Biblioteca e dos
centros de doc umentuCAo especiolizados)

1- No que se refere ir aquisiglo e gestdo

de fundos documentais, os nfcleos da Biblioteca

e os centros de documentaglo especializados a que se refere

o artigo

6.o

sio unidades

articuladas da BGUE.

2- A aquisigio de

especies para

os ntcleos da Biblioteca e para os centros

de

documentagio especializados realiza-se de duas formas:

3-

i

a)

Por requisigdo

b)

Por requisigio, ofeta ou permuta diretas.

BGUE;

No caso das aquisig6es a que se refere a alinea a) do n." 2 deste artigo, cada nricleo da
Biblioteca ou centro de documentagdo especializado prestar6 contas d BGUE, das
esp6cies que lhe forem confiadas.

Artigo 8"
(Sistema de utiliuqAo)

A BGUE est6 aberta aos utilizadores em regime de livre

acesso ou requisigdo, salvo nos

segulntes casos:

a) Obras

agrupadas

pela Biblioteca num setor de Reservados, que inclui,

nomeadamente, todas as ediq6es anteriores ao seculo

b)

XX;

Legados aceites pela Universidade com condig6es de acesso restrito;

c) Arquivo Hist6rico.

Artigo

9o

(Sistema de class ilicagdo bibliogrdfical

l- O sistema de classificagdo

bibliogr6fica adotado pela BGUE 6 o da Classificag6o

Decimal Universal (CDU), salvo nas excepg6es especificadas no n0mero seguinte.

2-

As exceg6es d aplicagdo do sistema CDU verificam-se apenas nos casos de:

a) Nricleos bibliogr6ficos cuja integrag6o na BGUE tenha sido objeto de protocolo
especifico assinado com a Universidade;

b)

Legados aceites pela Universidade com condig6es especificas sobre classificaglo.

Artigo 10"
(Hordrio

de

func ioname nto)

l- O honirio de funcionamento dos nricleos da BGUE encontra-se afixado em local
visivel nos respetivos espagos, sendo ainda diwlgado on-line.

2- As

alteracdes ao honirio sdo anunciadas com uma anteceddncia minima de 48 horas

mediante aviso escrito afixado em local visivel nos diferentes polos e diwlgado online.

Artigo

l1'

(Semigo de referAncia)

l-

A BGUE disp6e de um servigo de refe€ncia que consiste no 4oio personalizado i
execugdo de pesquisas bibliognlficas e i exploragdo dos recursos informativos de
cariicter cientifico e pedag6gico.

2-

O servigo de referdncia pode ser presencial ou virtual.

3-

O servigo de refer€ncia presencial tem um honi'rio proprio que se encontra afixado em
local visivel e on-line.

