
 

TUTORIAL PARA LOCALIZAÇÃO DE LIVROS E REVISTAS 

 

    

 

Através da consulta do catálogo da Biblioteca disponível no Portal da ESTeSC, na área da 
Biblioteca, ou em https://biblioteca.estescoimbra.pt/pacweb/, poderá procurar 
determinados livros ou teses/dissertações. 

 

 

 

 

 PROCURAR   LIVROS 

https://biblioteca.estescoimbra.pt/pacweb/


 

1. Após acesso ao catálogo bibliográfico selecione a opção pesquisa avançada. 

 

2.  É possibilitada a pesquisa do documento pretendido através de várias opções, entre 
elas destacam-se as seguintes: Autor, Título, Assunto, Cota, CDU, Palavra, Editor, etc. 
Escolha a opção mais adequada, digite o termo apropriado e selecione o botão 
pesquisar. 

 

 
 



3. Irá obter os resultados referentes aos documentos existentes na Biblioteca sob 
determinada expressão de pesquisa. 

 

4. Através do filtro de pesquisa selecione “Nível Bibliográfico”, neste nível escolha a 
opção “Monografia”. Serão selecionados apenas os livros existentes no acervo 
documental de acordo com a opção previamente determinada. 

 

  



Para o ajudar a encontrar determinado livro ou tese/dissertação na sala de leitura, cada item 
tem uma dada classificação, que permite a sua localização. Os livros estão disponíveis em livre 
acesso e colocados por ordem alfabética por cada assunto, segundo a Classificação Decimal 
Universal. Poderá sempre solicitar o apoio a um funcionário da Biblioteca no local.  

Não é necessário o preenchimento de requisições para a consulta de livros. Após a consulta 
devem ser deixados num carrinho ao lado das estantes; para posterior arrumação pelos 
funcionários.  

Os livros de edições antigas não se encontram disponíveis nas prateleiras da sala de leitura, 
pois encontram-se no depósito da Biblioteca. Para solicitar o empréstimo de edições mais 
antigas de determinada obra, que tenha encontrado no Catálogo, proceda ao seu pedido no 
Balcão de Atendimento da Biblioteca. 

As coleções de livros eletrónicos subscritas pela ESTeSC, estão disponíveis através do Portal 
desta Escola, área da Biblioteca, no separador “Livros Eletrónicos”. 

  

 

Para a pesquisa de revistas no catálogo bibliográfico, escolha “pesquisa avançada”, selecione 
a opção pretendida: Autor, Título, Assunto, Cota, CDU, Palavra, Editor, etc. 

1. Após a inclusão do termo a pesquisar, selecione no filtro de pesquisa o separador 
“Nível Bibliográfico”. 
 

 
 

PROCURAR REVISTAS 



2. No filtro de pesquisa “Nivel Bibliográfico” escolha a opção “Série”. Irá obter 
informação sobre as revistas existentes no acervo documental da Biblioteca na área 
pretendida, ou de acordo com a opção previamente eleita. 
 

 
 

3. Poderá ainda ter acesso aos artigos da revista selecionada, tratados exaustivamente, 
ao selecionar o botão “Analítico”. 
 
 

 



 

Os últimos números dos títulos de revistas encontram-se em exposição, com livre acesso, 
organizados por ordem alfabética de título. Os números anteriores localizam-se em depósito, 
os pedidos de consulta dos números mais antigos de revistas deverão ser efetuados no Balcão 
de Atendimento.  

As revistas eletrónicas assinadas pela Biblioteca da ESTeSC encontram-se acessíveis no Portal 
da Escola, área da Biblioteca, através do separador “Revistas Eletrónicas”. 

 

 


