TUTORIAL DE
USO DA BIBLIOTECA
PELO PORTAL DO ALUNO



Área da biblioteca no portal

Para acessar o sistema da biblioteca pelo portal clique na aba “Educacional” e
selecione a opção “biblioteca”.

A seguinte aba será aberta, mostrando as opções que você tem na gestão
bibliotecária:



Pesquisar/Reserva

Nessa área você pode consultar os livros cadastrados na biblioteca, para
procurar você deve primeiro selecionar pelo que irá pesquisar:

Nesse caso iremos pesquisar um livro pelo seu titulo

Ao pesquisar um livro pelo seu título é mostrado todas as publicações
cadastradas com esse nome:

Ao clicar em “detalhes” serão mostradas mais informações dessa publicação,
como autor, área de conhecimento e quantidade disponível no acervo para
empréstimo.

Esse número representa a quantidade de livros que ainda não foram
emprestados, e não a quantidade que possui em acervo
Você ainda pode utilizar a “pesquisa avançada” para buscar dados mais
específicos.

As RESERVAS também são feitas nessa parte, basta procurar o livro que você
deseja fazer a reserva, se não houverem exemplares disponíveis a opção de
reserva é habilitada.

Após clicar no botão “reservar”, será aberta uma caixa onde você deve
selecionar volume, edição e ano, por fim você deve clicar em “reservar” para
confirmar a reserva.

Após isso o livro aparecerá em “listar reservas”

A publicação ficará com o limite para empréstimo em branco e o status
“reservado” até que algum exemplar do livro seja devolvido.
Quando algum exemplar for devolvido o mesmo será reservado para o aluno e
o status mudará para “confirmado” e o limite para empréstimo será um dia após
a devolução, ou seja, o aluno terá o prazo de um dia para ir buscar o livro que
reservou.



Empréstimos/Renovação

Nessa aba você pode visualizar os empréstimos que você fez na biblioteca e
os renovar.

Para RENOVAR basta selecionar o livro que deseja renovar e clicar em
“Processos” e depois “renovar empréstimos”

Após a confirmação da renovação será gerado o comprovante de renovação,
recomendamos que imprima ou salve o mesmo.

