
 
 

 

SALA DE ESTUDO PARA ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO 

 

Normas de funcionamento e utilização 
 

 

A Biblioteca do ISCTE-IUL – Instituto Universitário de Lisboa dispõe, no 3º 

piso, de uma sala de estudo em grupo equipada com cinco mesas e destinada 

a estudantes de doutoramento do ISCTE-IUL. 

 

1) O limite máximo de elementos em cada mesa é de quatro; 

2) A requisição da mesa é efetuada na ficha do estudante responsável pelo 

grupo e pedida a identificação a todos os membros do grupo; 

3) A utilização das mesas implica a observância dos seguintes princípios: 

a) Em caso algum podem ser utilizadas por mais de quatro pessoas em 

simultâneo; 

b) Podem ser requisitas para o dia inteiro ou por 3 períodos de utilização 

durante o horário de funcionamento da Biblioteca (de 2ª a 6ª feira 

entre as 9:30 e as 21:00; sábado das 10:00 às 18:00, exceto férias 

letivas e outros dias devidamente publicitados); 

c) A utilização da mesa é feita mediante a entrega no Balcão de 

Atendimento da Biblioteca (Piso 1) de documento de identificação do 

estudante responsável pelo grupo e pedida a identificação a todos os 

elementos do grupo. 

4) Os utilizadores devem sentar-se na mesa que lhes é atribuída sob pena 

de ficarem inibidos de utilizar este serviço por um período nunca inferior 

a duas semanas; 

5) Cada utilizador é responsável pela conservação de todo o equipamento 

disponível na Sala, devendo deixá-la limpa e arrumada e manter o 

telemóvel no modo de silêncio, não sendo permitida a receção nem 

realização de chamadas telefónicas; 

6) Não é permitido comer, beber (com exceção de água) nem fumar na 

Sala; 



7) Quando abandonar a Sala, o utilizador deverá retirar todos os bens 

pessoais bem como o material bibliográfico que utilizou, deixando no 

Balcão de Atendimento do 3º piso os livros da Biblioteca que tenha 

consultado e levando apenas aqueles que lhe pertençam; 

8) Qualquer anomalia identificada deverá ser reportada aos técnicos da 

Biblioteca (Piso 3); 

9) Na Sala podem ser consultadas: 

a) Obras que não pertencem ao fundo documental da Biblioteca do ISCTE-

IUL; 

b) Obras que pertencem ao fundo documental do ISCTE-IUL e que foram 

previamente requisitadas pelo utilizador do Gabinete; 

c) Obras que pertencem ao fundo documental da Biblioteca do ISCTE-IUL, 

que não foram/não podem ser requisitadas (caso das obras com 

etiqueta vermelha) devendo estas ser entregues num dos postos de 

atendimento da Biblioteca findo o período de utilização diária da Sala. 

10) Os Técnicos da Biblioteca podem, a todo o momento, interpelar e 

proceder a ações de verificação, caso observem comportamentos que 

indiciem danos para as obras, equipamentos e instalações da Biblioteca; 

11) Os Técnicos da Biblioteca estão expressamente autorizados a fazer sair 

das instalações os estudantes que não respeitem as normas do 

Regulamento da Biblioteca. 

 

Aplicam-se ainda aos utilizadores da Sala de Estudo para Estudantes 

Doutoramento as normas gerais definidas pelo Regulamento da Biblioteca do 

ISCTE-IUL. 

 

Lisboa, 18 de março de 2019 

 

 A Direção da Biblioteca 
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