RECURSOS DIGITAIS
Através da página do CDI pode aceder a vários recursos,
que complementam a coleção física disponível.

Repositório Científico do IPL http://repositorio.ipl.pt
Disponibiliza a produção científica das várias escolas do
Instituto Politécnico de Lisboa. Aqui pode encontrar, em
acesso aberto, teses de mestrado e doutoramento, artigos,
comunicações, livros e capítulos de livros, etc.
RCAAP http://www.rcaap.pt
O Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
agrega os conteúdos científicos, em acesso aberto, dos
repositórios das instituições de ensino superior e outras
organizações de I&D.
B-ON http://www.b-on.pt
A Biblioteca do Conhecimento Online permite o acesso a
um vasto número de publicações de natureza científica e
serviços eletrónicos. Através de qualquer computador
ligado à rede do IPL, poderá aceder, de forma ilimitada e
permanente, a conteúdos como a American Journal of
Dance Therapy, Dance Chronicle, Research in Dance
Education, Journal of Dance Education, entre muitos
outros.
SCOPUS https://www.scopus.com
Base de dados de resumos e citações de literatura
científica, revista por pares e publicada em revistas
científicas, livros e trabalhos de conferências.
EBSCOebooks https://www.ebscohost.com/ebooks/academic
Base de dados com cerca de 170.000 livros eletrónicos
multidisciplinares, em texto integral e acesso ilimitado de
utilizadores em simultâneo, provenientes das principais
editoras universitárias e outras.
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Bem-vindo(a) à
Biblioteca!

O Centro de Documentação e Informação (CDI) da Escola
Superior de Dança (ESD) pretende dar resposta às
necessidades de informação dos seus utilizadores, no
domínio temático da dança, promovendo a aquisição, o
tratamento, a divulgação e o acesso à documentação e
informação.
São considerados utilizadores do CDI, todos os alunos,
professores e funcionários vinculados à ESD, podendo
aceder livremente ao espaço e serviços disponíveis.

Indemnização por extravio e danos causados
Os documentos requisitados e a utilização que lhes é
dada são da exclusiva responsabilidade do utilizador que
efetuou o empréstimo. No caso de danos ou extravio de
documentos, o utilizador fica obrigado a proceder à sua
reposição ou indemnização no respetivo valor comercial
atual.

PEDIDOS DE RENOVAÇÃO E RESERVA
Através de marcação:
Telefonar diretamente para o CDI: 213 244 790.
Enviar e-mail para cdi@esd.ipl.pt

EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO
Todos os documentos podem ser requisitados, exceto
obras de referência (enciclopédias, dicionários, etc.),
revistas, trabalhos académicos (dissertações, trabalhos
de alunos) e livros em mau estado de conservação.

Renovações
É possível renovar o empréstimo domiciliário, desde que
não existam reservas para os documentos em causa.

SERVIÇOS
 Empréstimo domiciliário
 Referência e apoio à pesquisa
Apoio na localização, acesso e utilização da informação
disponível, quer da biblioteca, quer dos recursos digitais
 Empréstimo interbibliotecas
É possível aceder aos recursos de outras bibliotecas; os
pedidos de documentação são feitos pelo CDI
 Catálogo bibliográfico do CDI http://esd.biblio.ipl.pt com:
Pesquisa da documentação existente no CDI
Área pessoal de utilizador
Listas das bibliografias das Unidades Curriculares da ESD,
recomendadas pelos docentes
Novidades: últimas aquisições

Para tal, basta efetuar o registo como utilizador no CDI.
Cada utilizador pode requisitar, em simultâneo, os
seguintes documentos:
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A requisição é válida por um prazo de 6 dias úteis,
incluindo o dia em que foi efetuado o empréstimo.

Reservas
É possível reservar 2 documentos em simultâneo, que
estejam emprestados, para posterior empréstimo
domiciliário.

 Página Web do CDI http://www.esd.ipl.pt/cdi
Newsletter do CDI
Guias temáticos

Quando o(s) documento(s) chegar(em) ao CDI, o
utilizador será informado por e-mail e poderá levantá-lo
(s) até ao final do dia útil seguinte.

NOTA: A consulta deste panfleto não dispensa a leitura do Regulamento
Geral do CDI (afixado no CDI e disponível na Página web).
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