Vantagens de ser Utilizador Registado
Serviços Presenciais:
- Usar os espaços e recursos disponíveis para apoio ao
estudo e à investigação científica;
- Ser assistido pelos colaboradores da biblioteca, no
desenvolvimento de pesquisas bibliográficas e execução
de trabalhos académicos;
- Fazer requisição domiciliária de livros;
- Usufruir do serviço de empréstimo Interbibliotecas.

Serviços Online:
- Fazer a renovação dos empréstimos domiciliários;
- Consultar o histórico dos teus empréstimos;

Horário
Biblioteca-CDI Piso 6
Sala de Leitura Geral e Períodicos
De Segunda a Sexta das 9 às 21 horas
Sábados das 9 às 12:30 horas
Sala Multimedia e Auto-aprendizagem
De Segunda a Sexta das 9 às 18 horas
Biblioteca-CDI Piso 7
Sala de Tratamento Técnico e Depósitos
De Segunda a Sexta das 9 às 18 horas
Biblioteca-CDI Piso 01
Pólo das Ciências Morfológicas
De Segunda a Quinta das 9:30 às 6 horas do dia
seguinte ininterruptamente
Sexta das 9.30 às 24 horas

- Guardar pesquisas e resultados na tua Pasta Pessoal
do Catálogo Bibliográfico do SIBUL (Sistema Integrado
das Bibliotecas da UL);

… no Caminho do Conhecimento

- Enviar sugestões ou comentários;
- Consultar reservas efectuadas.

Regista-te!

A tua Biblioteca ...

Contactos
Morada: Avª Prof. Egas Moniz
Pisos 01, 6 e 7
1649-028 Lisboa
Telefone: 21 798 51 32 Fax: 21 798 51 33
E-mail: biblioteca@medicina.ulisboa.pt

Registo de Utilizador
1ª Inscrição

Ainda não fizeste o teu registo?
Então lê atentamente as instruções que se
seguem:
Vai à página da Biblioteca em www.biblioteca.fm.ul.pt
acede ao Catálogo Colectivo da UL — SIBUL e faz o
teu pré-registo:

Não esqueças:
Na identificação deves
colocar apenas o teu
nº de aluno FMUL.;
Cria o teu Pincode;
O endereço de e-mail
deve ser preferencialmente da conta campus: @campus.ul.pt
Verifica se preencheste todos os dados correctamente,
e selecciona a opção Enviar, no canto inferior esquerdo
do formulário de registo.

No catálogo, selecciona a opção Registar-se, no
canto superior direito da página inicial:

Na janela que se segue, preenche todos os dados
solicitados :
Nome completo | Identificação: nº de aluno FMUL |
Biblioteca: FMUL | Pincode: cria o teu | Morada completea | e-mail: @campus.ul.pt | Telefone | Data de
nascimento | Base de dados de perguntas.

Toma atenção à próxima janela:
Visualiza a mensagem indicando a tua Identificação no
Sistema e o Pincode . Memoriza estes dados ou anotaos em lugar seguro.

Se seguiste todas as instruções, concluiste o teu préregisto com sucesso. Não te esqueças de terminar a
sessão.

Agora valida o teu registo:
Deves validar o teu registo nos 10 dias úteis imediatos ao pré-registo, enviando um e-mail para o
endereço: Bibl.utilizadores@medicina.ulisboa.pt, com
a seguinte informação:

No Assunto:
- Inscrição de Utilizador
Na Mensagem:
- Nome completo
- Nº de aluno
Em Anexo:
- Fotografia tipo passe , a cores, de
preferência em format JPEG.

Aguarda que a Biblioteca confirme que já és um utilizador registado.

Faz da Nossa Biblioteca,
a Tua Biblioteca!

