
Onde estamos 
Segundo piso do Departamento  
de Direito  
Via A. Pascoli, 33  
06123, Perugia 
 
Horário 
De Segunda a Sexta-feira, 8:30-19:00 
 
Tel. 075 585.2488 
Fax 075-585.2500 
 
http://goo.gl/HJXXca 
 
Áreas disciplinares e património 
A biblioteca está especializada em 
direito italiano, extrangeiro e 
comparado. 
Além dos numerosos fundos 
especiais, principalmente fruto de 
entregas, alberga um fundo livreiro 
do Centro de Documentação sobre 
bioética. 
Livros e opúsculos: cerca de 
105.000. Alguns fundos especiais 
fruto de entregas. 
Periódicos totais: cerca de 950 
Periódicos em curso: cerca de 280 

Esquema de classificação 
Esquema de classificação 
Todo o material livreiro está 
ordenado e disponibilizado a estante 
aberto com autónomo método de 
classificação, articulado em 24 
sectores, correspondentes a outras 
tantas áreas disciplinares. 
 
Catálogo (OPAC) 
Todos os livros e as revistas 
cartáceas posseídas estão 
localizadas a través do Catálogo do 
Ateneo 
http://www.biblioteche.unipg.it/ 
 
Bancas de dados e periódicos 
electrónmicos on line 
Bancas de dados e periódicos 
electrónicos de interés jurídico 
accessíveis a través da rede do 
Ateneo e na Biblioteca Jurídica. 
Accesso a través de 
http://www.csb.unipg.it/ 

Depois utilizar o teclado  
 
Espaços 
A biblioteca está deslocada em dois 
pisos: o piso da entrada – destinado 
às monografias com espaço guarda-
roupa, banca do serviço de 
distribuição, sala de leitura e 
consulta - e o piso inferior destinado 
aos códigos e às revistas. 



 
Nas diversas salas estão ao dispor do 
usuario 252 postos de leitura, 6 
computadores, para a onsulta dos 
catálogos, bancas de dados e 
periódicos electrónicos, 
possibilidade de conexão wi-fi, 7 
fotocopiadoras self-service. 
 
Serviços para os hóspedes 
- Consulta de livros e revistas na 
sede 
- Orientação bibliográfica e 
reference 
- Accesso a Internet desde sitios 
fixos ou wi-fi com credenciais IDM 
fornecidas pelo tutor 
- Serviço de fotocópias self-service, 
no respeito da lei sobre direito de 
autor. 
 

Informações prácticas 
 
Accesso aos locais da biblioteca  
para o accesso à biblioteca é 
necessário munir-se de badge 
fornecido pelo tutor 

 
Serviço wi-fi 
O serviço wi-fi permite de se 
conectar à rede do Ateneo com os 
própios aparatos móveis: notebook, 
netbook, smartphone, tablet, 
etcétera, a condição que estes 
estejam dotados de ficha wi-fi 
802.11b/g. 
Seleccionar a rede wi-fi «UNIPG» e 
insertar as credenciais de accesso 
(username e password) fornecidas 
pelo tutor. 
 
Serviço fotocópias 
Na biblioteca estão ao dispor 
fotocopiadoras self-service que 
funcionam com cartão gradual 
adquirível e recargável na sede. 
Para adquirir o cartão vazio é 

necessária uma moeda de 0,50 
céntimos. O cartão poderá ser 
recargada insertando moedas (0,50/ 
1 ou 2€) ou notas. O custo de cada 
copia é de 0,04 céntimos. 
 
 


