
 

 

AT CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CDG Ciências Documentais (Geral) 
CON Conservação + Codicologia 
DES Descrição Documental 
FIP Fontes de Informação + Indexação + 

Classificação 
GES Gestão, Organização, Planeamento + 

Sociologia da Informação 
HIS História das Instituições e dos 

Documentos de Arquivo 
LEG Legislação 
MET Metodologia do Trabalho Científico 
PAD Paleografia + Diplomática 
REF Obras de Referência 
TEC Tecnologias de Informação 
TPG Teoria e Prática Arquivística + Gestão, 

Avaliação e Selecção de Documentos 
 

DÉCADA Nº DE DOCUMENTOS 
80 16 
90 84 
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CARACTERIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piso de entrada da Biblioteca 
 

• Biblioteca Universitária 
• Distribuída por 3 pisos 
• Colecção   organizada   segundo    a    

CDU (classificação e cotagem) 
 

Fortemente  hierarquizada,  a  CDU   divide,  de 
forma rígida, os diferentes  saberes pelas 
várias classes: 

 
Piso 0 : referência, publ. periódicas, catálogo 
Piso 1 : classes 0, 1, 2, 3, 5 e 6 
Piso 2 : classes 7, 8 e 9 e sector de audiovisuais 

 
No que se referia à colecção de apoio  ao 
curso de  Pós-Graduação  em   Ciências  
Documentais (CECD) – caracterizada por ser 
multidisciplinar – encontrou--se uma
 dispersão total dos 
documentos   pelo espaço, dificultando a sua 
acessibilidade. 

 
 

CRIAÇÃO DO SECTOR DE CIÊNCIAS 
DOCUMENTAIS 

 
Que espaço utilizar?  

 
Aproveitamento de um espaço subaproveitado. A 
opção   foi    estratégica, tendo em conta a 
proximidade ao gabinete de trabalho dos técnicos 
e ao Sector de Audiovisuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Sector de Ciências Documentais 

Como agrupar a colecção?  
 

• Recolha de todos os documentos dispersos 
• Selecção,  avaliação  e   agrupamento  dos 

documentos 
• Agrupamento por disciplinas, por núcleos de 

interesse? 
 
Optou-se   pela   criação   de   uma    grelha   de 
classificação para as diferentes áreas temáticas, 
tendo em conta o programa curricular do CECD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AT= Área Temática 

 
Alterações nos registos bibliográficos  
 

FORMATO UNIMARC 
966 $a Nº de Registo CD21187 
966 $s Cota FIP-COR 

 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 

BIBLIOGRÁFICA 
 
Análise qualitativa e quantitativa da   situação 
existente:  
 

Nº documentos da biblioteca 20.000 
Nº docs. recom. biblio. CECD 1.125 
Nº docs. destinados ao CECD 271 
Nº médio de alunos por ano 130 
Relação nº docs. / nº alunos 2,08 

 
 

DATA PUBLICAÇÃO Nº DOCS % 
1960-1969 5 2.98 
1970-1979 18 10.71 
1980-1989 65 38.69 
1990-1995 36 21.43 
1996-1999 38 22.62 

2000 6 3.57 
Total 168 100 

 
Apenas     24%    do    número    de    documentos 
recomendados nas bibliografias do CECD e 1,3% 
do número total de documentos da biblioteca; 
 
Cada aluno tinha direito a requisitar apenas dois 
documentos em simultâneo; 

Aproximadamente 50% dos documentos 
disponíveis tinha uma data de publicação anterior 
a 1990; 
 
Existia   uma   discrepância  numérica   entre   os 
documentos  disponíveis   para   cada  uma  das 
diferentes áreas temáticas 
 
Situação a alcançar  
 
Adquirir 100 novos documentos : passar de um 
número total de 271 para 371 documentos. 
 
Acréscimo  de 10% relativamente ao  número 
de documentos recomendados  nas bibliografias 
do CECD; 
 
Aproximação aos 2% relativamente ao  número 
total  de  documentos  da   biblioteca  (1,3  
para 
1,9%); 
 
Aproximação  aos 3 livros disponíveis  por  
aluno para empréstimo domiciliário; 
 
Actualização do Sector de Ciências Documentais, 
passando a ser a década de 90 aquela com maior 
número de publicações existentes; 
 
Avaliação   e   selecção   dos   documentos   a 
adquirir  
 
A   avaliação  e   selecção   dos   documentos  
a adquirir baseou-se quer na colecção já 
existente no sector,  quer nas bibliografias 
recomendadas para  cada  uma  das  disciplinas  
do  CECD.  Os critérios   para   a    selecção   de   
determinados documentos em detrimento de 
outros  foram os seguintes: 
 

• Conteúdo dos documentos 
• Conhecimento pessoal das matérias 

leccionadas nas diferentes cadeiras 
• Data de publicação das obras 
• Dados quantitativos relativos à  colecção e 

às bibliografias 
 
Segundo   estes  critérios,   seleccionaram-se  
os documentos que
 apresentavam informação 
fundamental às diferentes disciplinas e dos quais 
ainda   não   existia   qualquer   documento   com 
conteúdo semelhante na colecção já existente. 
 
 
 
 

Número de documentos a adquirir 

 
Futura política de aquisições  
 
Um modelo possível para uma futura  política de 
aquisições deverá estar dependente dos 
seguintes pontos: 
 

• Colaboração directa, sensibilização e 
divulgação da colecção aos professores; 

• Selecção  e  avaliação  dos   documentos  a 
adquirir; 

• Determinação de um número  mínimo anual 
de propostas de aquisição bibliográfica. 


