Publicação trimestral
Nº1
Janeiro/ Março
2016

BIBLIOTECA da FMDUL INFORMA Nº1 (janeiro/março) 2016

Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade
de Lisboa

A BIBLIOTECA da FMDUL INFORMA
Editorial

________________________ A Biblioteca da então designada Escola Superior de Medicina Dentária de
Lisboa foi instalada e entrou em funcionamento em 1977, ano em que
Responsável
Prof. Doutor Luís Pires Lopes

Colaboradores
Prof. Doutora Sofia Arantes e
Oliveira
Doutora Luiza Baptista

________________________
SUMÁRIO
Editorial

Atividades da Biblioteca
Novas instalações da Biblioteca

Opiniões dos Utilizadores
“Pensar o passado para
compreender o presente e
idealizar o Futuro”
Contribuição de Reyam Alnajjar

Voz dos Docentes e
Investigadores
O papel da biblioteca no apoio
ao processo educativo

Informações
Novo regulamento da Biblioteca
RCAAP e os Repositórios da
Universidade de Lisboa e da UTL
Oferta de livros para as
Universidades de Moçambique

foram inauguradas as suas primeiras instalações. A primeira Bibliotecária
foi a Sra. Dra. Margarida Grão, tendo sido a grande responsável pela
organização e desenvolvimento da Biblioteca. O seu acervo em livros e
revistas científicas foi tendo ao longo dos anos um incremento assinalável,
fruto de várias doações das quais o Projeto Hope foi o mais importante,
tendo-se tornado uma referência em Portugal na área da Medicina
Dentária.
Na última década, em consequência dos fortes constrangimentos
orçamentais que tiveram grande impacto na nossa Faculdade, não foram realizados os investimentos
necessários na Biblioteca, tendo esta sofrido alguma estagnação. Como consequência da perda do
edifício da Formação Profissional, em 2014, chegou a estar instalada num espaço muito exíguo e
pouco digno. Os seus funcionários, uma técnica superiora e duas assistentes técnicas, foram saindo
gradualmente, tendo-se chegado à necessidade de a encerrar provisoriamente durante um breve
período em 2015.
No dia 27 de maio do ano passado, data em que se comemoraram os 40 anos da Faculdade, foram
inauguradas as novas instalações da Biblioteca. A esta foi atribuído o nome do Prof. Doutor António
Vasconcelos Tavares, docente da Faculdade desde o seu início, antigo Diretor e personalidade de
grande relevo da Medicina Dentária Portuguesa.
No final de 2015 entrou ao serviço uma nova bibliotecária, a Sra. Doutora Luíza Baptista, possuidora de
um curriculum notável. Além de uma grande experiência profissional é possuidora de um mestrado e
de um doutoramento na área das Ciências da Informação e Documentação. Mas como,
independentemente da sua grande disponibilidade e boa vontade, esta não pode ser uma tarefa para
uma pessoa só, está neste momento a concurso uma vaga de assistente técnico para a Biblioteca. É
pois expectável que no próximo mês de abril venhamos a contar com mais um colaborador, o que
permitirá estender o horário da Biblioteca e responder aos anseios dos seus utilizadores.
Importa referir que, se a Biblioteca hoje já está melhor, muito ainda há por fazer. Além das revistas
que estão atualmente disponíveis por assinatura e na B-On, está já em processo de adjudicação a
aquisição de novas publicações para acesso via on-line. Os livros disponíveis, a grande maioria de
edições já antigas, irão também gradualmente ser atualizados. Para esse fim, e uma vez que os
recursos disponíveis são escassos, iremos recorrer a patrocinadores.
Finalmente, assumimos que espaços para estudo que atualmente estão disponíveis para os nossos
estudantes não são os melhores. No sentido de corrigir essa situação está projetada a criação de
gabinetes, com melhores condições de conforto, para o corredor onde hoje estão espalhadas as mesas
de estudo.
A Biblioteca de uma instituição de ensino superior é a sua alma, onde se encontra o repositório do
saber e da ciência. Compete-nos, pois, cumprir o desígnio de excelência que queremos para a nossa
Faculdade.
Resta-nos felicitar a Sra. Doutora Luiza Baptista pela iniciativa de criar este boletim: “A "Biblioteca da
FMDUL Informa”. Além de permitir divulgar iniciativas e atividades do âmbito da ciência e da cultura,
será um contributo, estamos certos, para aproximar a comunidade académica, estudantes,
professores e investigadores, e a Biblioteca da nossa Faculdade.
Professor Doutor Luís Pires Lopes
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa

Horário da Biblioteca: De Segunda-feira a sexta-feira das 10:00 às 13:30 e das 14:30 às 18:00
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Atividades da Biblioteca
Novas instalações da Biblioteca da FDMUL
A Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos Tavares, da Faculdade de
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa (FMDUL), foi inaugurada no dia 27
de maio de 2015, no decorrer das comemorações dos 40 anos da FMDUL. As
novas instalações da Biblioteca ficam situadas no piso 0 do edifício 2 (Torre).
Este serviço alberga um valioso acervo bibliográfico, que se encontrava na
anterior Biblioteca da FMDUL, especializado nas áreas das Ciências da Saúde
Oral, nomeadamente Medicina Dentária, Higiene Oral e Prótese Dentária.
Na atualidada, a Biblioteca da FMDUL conta com uma sala de leitura equipada
com sistema moderno de rede sem fios para acesso à Internet e à Intranet, 30
lugares de leitura presencial, 3 terminais para pesquisa bibliográfica e
elaboração de trabalhos académicos, um gabinete de tratamento técnico e um
depósito, localizado na cave do edifício 1, onde se encontram armazenados
cerca de 70 títulos de revistas científicas.
As obras monográficas, conservadas nas estantes, por assunto de acordo com a
NLM Classification (Worldwide Source of Medical library Classification)
<https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/nlmclassif.html >, podem ser
consultadas em livre acesso.
Recorrendo ao catálogo informatizado
em
<http://aleph18.sibul.ul.pt/F/6DFBRKPJ
B3J6AYDVEXHCGN441Q53Y9DCPBJ73YE
47INHRY664I13578?RN=278846964&pds_handle=GU
EST > é fácil localizar qualquer
publicação.
A Biblioteca da FMDUL dispõe de uma equipa experiente para atender as
solicitações dos utilizadores
Os serviços de fotocópias e digitalizações funcionam em regime “self-service”
com o cartão da Instituição respeitando o Código dos Direitos de Autor e dos
Direitos Conexos. A Biblioteca da FMDUL possibilita o empréstimo domiciliário
de monografias e o empréstimo interbibliotecas.
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Opinião dos Utilizadores

Voz dos Docentes e Investigadores

“Pensar o passado para
compreender o presente e
idealizar o Futuro” Heródoto
Uma biblioteca, em qualquer
instituição, é uma fonte
essencial de cultura, ciência,
inspiração e saber. A
biblioteca Professor Doutor
António Vasconcelos Tavares
não é exceção. Muito pelo contrário, trata-se de um espaço
acolhedor, inovador e apelativo que, apesar de na
vanguarda, com a sua arquitetura moderna e
computadores de última geração, conta muitas histórias
passadas. Histórias que nos permitem compreendermos e
assimilar o presente, de modo a construir um futuro
melhor. Representa a evolução de uma Universidade e de
uma grande instituição de ensino, a FMDUL.
Neste espaço de partilha de conhecimento, podemos
aceder às últimas novidades (e não só) da nossa área, a
Saúde Oral, em todas as suas vertentes: Medicina Dentária,
Prótese Dentária e Higiene Oral.
Não deixes de frequentar este pequeno espaço que acaba
por ser o coração da nossa faculdade e que permite que a
família FMDULiana cresça, cada vez mais, todos os dias.
Catarina Andrade
Aluna do 4º ano de Medicina Dentária
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

Contribuição de Reyam Alnajjar
The library of the Faculty of Dental Medicine University of
Lisbon is an amazing place to study, search and get the
knowledge. I find everything I need here to my studies.
I work with my colleagues and
also share our information.
Comparing with the library of my
university (Hama University for
Dentistry) in Syria which is bigger
and has many books, this library
is calmer and has some
computers also that help the
students a lot.

Reyam Alnajjar
Hama University for Dentistry, Syria
Global Platform for Syrian Students

O papel da biblioteca no
apoio ao processo educativo
Desde os tempos remotos
que a biblioteca e a
educação se tornaram
inexoravelmente e
simbioticamente
dependentes um do outro. A
biblioteca ocupa o lugar de
ferramenta do processo educativo a vários níveis sendo um
meio de seleção, proteção e armazenamento de
conhecimento, preservando-o e disseminando-o a todos os
que o procurem. Assim a educação não existe independente
do apoio da biblioteca e uma biblioteca é redundante se não
for capaz de disseminar o conhecimento.
Com o advento das tecnologias de informação, o
conhecimento e a informação são dois fatores que
distinguem a sociedade atual levando a uma mudança no
paradigma da educação superior que tem sido amplamente
discutido nas últimas décadas a nível mundial e também
Europeu desde o Concelho Europeu de Lisboa, em março de
2000.
Assim, nas últimas décadas as universidades tiveram de
repensar a educação à luz das novas tecnologias,
providenciando novas chances de aprendizagem. Esta
revolução na educação deve passar pela instrução dos alunos
de forma a desenvolverem literacia da informação. Segundo
a American Library Association, para se ser literado na
informação tem de se ser capaz de reconhecer quando a
informação é necessária e ter a capacidade para
efetivamente localizar, avaliar e usar essa mesma
informação. A mudança na educação será então no sentido
de fornecer aos alunos ferramentas de pensamento crítico
para o uso da informação e não unicamente fornecer
recursos de informação específicos. À luz desta mudança, o
papel da biblioteca deve ser redefinido para não só
selecionar, adquirir, classificar, catalogar e arquivar mas
também ajudar os utilizadores na utilização da informação.
As bibliotecas que falharem na identificação desta mudança
irão falhar no seu papel educativo, passando a ser
unicamente uma sala de estudo e local de armazenamento
de livros. O objetivo da biblioteca deve ser o de possibilitar
não só o acesso físico mas também intelectual aos recursos
de informação. A biblioteca poderá dessa forma incutir nos
seus utilizadores a aprendizagem ao longo da vida, tão
importante em qualquer contexto.
Sofia Arantes e Oliveira
Professora Associada da Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa
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Novo regulamento da Biblioteca

RCAAP e os Repositórios da Universidade de Lisboa e
da UTL

No dia 18 de janeiro de 2016, o Diretor da Faculdade
de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa,
Professor Doutor Luís Pires Lopes aprovou o novo
regulamento da Biblioteca Professor Doutor António
Vasconcelos
Tavares.

O RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto em
Portugal, criado em 2008, é
um portal que recolhe, agrega
e indexa teses, relatórios e
artigos científicos, existentes
nos repositórios institucionais
O regulamento
pode ser
de entidades nacionais do
consultado em:
ensino superior e outras
http://www.fmd.u
organizações de I&D. Esta
lisboa.pt/portal/p
informação encontra-se acessível, via internet, no
age?_pageid=408,1100058&_dad=portal&_schema=P
endereço: http://www.rcaap.pt/directory.jsp
ORTAL
Este portal foi desenvolvido com base num agregador
e motor de pesquisa criado pelo Old Dominion
University Digital Library Group.
Oferta de livros para as Universidades de
Moçambique
Na sequência
da informação
do Senhor ViceReitor,
Professor
Doutor Luís
Ferreira, aos
Diretores e
Presidentes das Escolas da Universidade de Lisboa,
sobre a visita oficial a Moçambique do Senhor Reitor
da ULisboa, agendada para o próximo mês de maio,
na qual está prevista a doação de livros a cada uma
das Universidades moçambicanas visitadas, o Diretor
da FMDUL, Professor Doutor Luís Pires Lopes
respondeu ao apelo e decidiu enviar para os Serviços
de Documentação da Reitoria um conjunto de 101
monografias duplicadas para serem doadas às
Universidades de Moçambique.

A Universidade de Lisboa (ULisboa) integra este projeto
e participa, na atualidade, com cerca 25538
documentos que representam em parte o marcante
trabalho científico desenvolvido nesta instituição.

A Universidade de Lisboa com os seus repositórios em :
http://repositorio.ul.pt/ e
http://www.repository.utl.pt/ é uma das várias
instituições portuguesas que, em termos quantitativos,
exibe um número importante de documentos
disponíveis neste relevante serviço de difusão de
informação científica no ciberespaço.
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