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Módulo Biblioteca

• Utilizado por algumas instituições IFAL, IFAC, IFS, IFSC,
UFPI , UFRR etc. para a catalogação e disseminação do
acervo;

• Algumas funções essenciais do SIGAA – Biblioteca :

• Catalogação de materiais;

• Circulação;

• Aquisição;

• Informação e referência;



Módulo Biblioteca

• Intercâmbio;

• Produções Acadêmicas;

• Relatórios.

• Esse módulo é desenvolvido seguindo padrões
internacionais de catalogação (MARC21, AACR2);



Visão do Bibliotecário



Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Administração;

• Configurações do Sistema;

• Configurações das Bibliotecas;

• Configurações das Políticas de Empréstimos;

• Configurações Bibliográficas.



Perfis Envolvidos 

•Biblioteca Administrador Geral: Administrador geral do
módulo de Bibliotecas.
•Biblioteca Administrador Local: Administrador de uma
biblioteca específica
•Biblioteca Administrador Sistema: Papel especial que
realiza alguns configurações no sistema, papel não
atribuído a bibliotecários e sim ao setor de informática.



Administração

• É possível executar algumas rotinas de envio de
e-mails, limpeza de cache, etc.



Listar / Cadastrar Novo Campo Padrão do MARC

• Ao acessar o caso de uso, irá apresentar os campos
MARC cadastrados, sendo possível cadastrar novos,
editar e excluir.



Listar / Cadastrar Novo Campo Padrão do MARC

• Para cadastrar um novo campo MARC é necessário
preencher os campos obrigatórios abaixo.



Atualizar cache dos dados MARC dos artigos

• A utilização para atualizar o cache dos campos
MARC se dá através da imagem abaixo, onde é
agendada um horário para realizar a atualização.



Atualizar cache dos dados MARC dos artigos



Executar a notificação de empréstimos vencendo

• Ao executar a operação, o sistema emite uma mensagem
de confirmação se o usuário deseja realmente enviar
email's para para usuários com empréstimos próximos a
vencer. Se o operador confirmar, a rotina que busca os
usuários com empréstimos ativos perto de vencer que
envia os email's de alerta é executada imediatamente.



Executar a notificação de empréstimos EM ATRASO

• Ao executar a operação, o sistema emite uma mensagem
de confirmação se o usuário deseja realmente enviar
email's para os usuários em atraso. Se o operador
confirmar, a rotina que busca os usuários em atraso e
envia um email's de alerta é executada imediatamente.



Executar Verificação Reservas Vencidas

• Ao executar a operação, o sistema emite uma mensagem
de confirmação se o usuário deseja realmente rodar a
rotina de verificação das reservas vencidas. Se o operador
confirmar, a rotina é executada imediatamente.

Obs.: Essa rotina está programada para ser executada todas DIARIAMENTE AS 4
HORAS.

Obs 2.: O prazo estipulado para as reservas é definido pelo parâmetro
PRAZO_EM_DIAS_USUARIO_TEM_PARA_EFETIVAR_RESERVA.



Executar Verificação Reservas Vencidas

• Ao executar a operação, o sistema emite uma mensagem de
confirmação se o usuário deseja realmente rodar a rotina
que atualiza as estatísticas do sistema. Se o operador
confirmar, a rotina é executada imediatamente.

• A cada consulta pública, visualização dos materiais de um
Título ou empréstimos de um material de um Título, o
sistema grava o resultado em uma tabela.

Obs.: Essa rotina está programada para ser executada DIARIAMENTE A 0 HORAS.



Enviar Notificações DSI aos Usuários

• Permite executar imediatamente o Timer que envia
para os usuários que cadastraram interesse em
receber notificação quando novos materiais de um
determinado assunto ou autor de uma
determinadao biblioteca forem incluídos no acervo.



Gerar e Enviar o Informativo de Novas Aquisições

• Permite executar imediatamente o Timer que gera
um arquivo pdf com o relatório de novas aquisições
e envia para os usuários que cadastraram interesse
em receber esse informativo.



Dar Baixa em Multas Pagas Automaticamente

• Este caso de uso é destinado aos Administradores
da Biblioteca, tendo como finalidade permitir que
os mesmos possam dar baixa automaticamente nas
multas pagas.



Desativar Instituições Sem Intercâmbio Recente

• Permite executar imediatamente o Timer que
desativa as instituições parceiras que estão a um
determinado tempo sem realizar intercâmbios.



Configurações do Sistema

Situada na aba de cadastro, as configurações do sistema
são destinadas a realizar as parametrizações do sistema



Configurações Gerais

Esta funcionalidade permite que os administradores
de bibliotecas alterem os parâmetros gerais



Configurações de Processos Técnicos

• Esta funcionalidade permite que os
administradores de bibliotecas alterem os
parâmetros



Configurações de Circulação

• Esta funcionalidade permite que os
administradores de bibliotecas alterem os
parâmetros



Configurações de Circulação



Configurações de Circulação



Configurações de Informação e Referência

• Esta funcionalidade permite que os
administradores de bibliotecas alterem os
parâmetros



Configurações de Intercâmbio

• Esta funcionalidade permite que os
administradores de bibliotecas alterem os
parâmetros



Configurações das Bibliotecas – Gerenciar 
Bibliotecas

• Este caso de uso permite aos membros da direção das
bibliotecas gerenciar os dados básicos de todas as
bibliotecas do sistema. É utilizado quando alguma
característica de uma biblioteca é modificada e deve ser
atualizada no sistema



Configurações das Bibliotecas – Gerenciar 
Bibliotecas

• Quando se acessa o caso de uso, serão listadas
todas as bibliotecas cadastradas e com a opção de
editar e cadastrar uma nova



Configurações das Bibliotecas – Gerenciar 
Bibliotecas

• No cadastro de uma nova biblioteca é possível
informar a descrição, o identificador, endereço e a
unidade da biblioteca (o cadastro da unidade é
realizado no sistema SIGADMIN)



Configurações das Bibliotecas – Gerenciar 
Bibliotecas

• É possível realizar algumas parametrizações, como
por exemplo o funcionamento da biblioteca, se
realiza catalogação e etc.



Situações dos Materiais Informacionais

• Esta funcionalidade permite cadastrar as situações
que os materiais informacionais do acervo podem
possuir.



Situações dos Materiais Informacionais

• Quando se acessa o caso de uso, serão listadas
todas as situações cadastradas no sistema,
podendo cadastrá-las, alterá-las e removê-las



Tipos de Empréstimos

• Permite cadastrar os tipos de empréstimos
disponibilizados pela biblioteca.



Tipos de Empréstimos

• Para se cadastrar um tipo de empréstimo, irá
aparecer um campo texto, em que pode ser
inserido o tipo de empréstimo



Tipos de Materiais

• Esta funcionalidade permite que seja realizado o
cadastro dos tipos de materiais presentes na
biblioteca. Esta operação ainda permite a alteração
na descrição dos tipos de materiais, bem como a
remoção dos mesmos



Tipos de Materiais

• Um Tipo de Material é uma informação utilizada para
discriminar o meio físico no qual o material está
contido. Não podem existir dois ou mais tipos de
Materiais com a mesma descrição no sistema.



Tipos de Materiais

• Quando acessa o caso de uso para cadastrar
apresenta um campo texto livre para realizar o
cadastro do tipo do material



Convênios

• Esta funcionalidade possibilita ao membro
responsável, a visualização de uma lista dos
convênios firmados pela Instituição, para realização
de empréstimos das comunidades externas no
sistema.



Tipos de Documentos de Normalização e 
Catalogação na Fonte

• Abaixo são listados todos os Tipos de Documentos
utilizados na Normalização e Catalogação na Fonte.



Inventários do Acervo

• Auditar se os materiais presentes no sistema se
encontram fisicamente na biblioteca;

• Utilização de um Coletor Honeywell;

● Consiste em 3 passos:
● Criação do Inventário;

● Registro dos Dados com o uso docoletor;

● Emissão de Relatórios para Auditoria.



Inventários do Acervo

• O inventário é realizado por biblioteca. Pode-se
selecionar uma coleção específica para o inventário,
neste caso apenas materiais dessa coleção podem ser
registrados no inventário.



Inventários do Acervo



Classificações Bibliográficas

• Situada na aba de cadastro, as classificações
bibiliográficas são destinadas a informar o
relacionamento das bibliotecas e as áreas do CNPQ



Classificações Bibliográficas

• Configurar Classificação Bibliográfica - Esse caso de
uso é utilizado para configurar qual das
classificações bibliográficas existentes serão
utilizadas no módulo de biblioteca do SIGAA



Classificações Bibliográficas

• Só é possível obter 3 classificações cadastradas.
Para realizar o cadastro é necessário informar a
descrição, ordem e o campo MARC



Relacionamento com as Bibliotecas

• Esse caso de uso é utilizado para configurar o
relacionamento em que as classificações
bibliográficas existem no sistema e as bibliotecas,
em outras palavras, qual biblioteca utiliza qual
classificação.



Relacionamento com as Áreas do CNPQ

• Quando se acessa o caso de uso, irá listar todas as
áreas do CNPQ



Coleções - Gerenciar Coleções

• Indica um agrupamento ao qual os materiais do
acervo pertencem;

• Não podem existir duas ou mais coleções com a
mesma descrição no sistema.



Status dos Materiais Informacionais
Gerenciar Status



Status dos Materiais Informacionais
Gerenciar Status

• Um Status indica uma caracteriza do material que o
distinguirá na realização dos empréstimos;

• Não podem existir dois ou mais Status com a mesma
descrição no sistema;

• Pelo Status também é possível definir se o material
será emprestado e será levado em consideração na
contagem de materiais para a realização de reservas;

• Após cadastrar um novo Status, deve-se configurar
na respectiva Política de Empréstimos os prazos e
quantidades cujos materiais desse Status possuirão.



Políticas de Empréstimos

• Essa opção fica na aba de cadastro dentro do módulo



Políticas de Empréstimos

• Selecionando as opções de busca, irá aparecer as
políticas de empréstimos cadastradas, podendo
adicionar, alterar e remover uma política



Políticas de Empréstimos

• Cadastrar novas políticas de empréstimo ;

• As políticas da biblioteca central nunca podem ser
desativadas;

• Para uma biblioteca setorial, caso não existam
políticas ativas, ela usará automaticamente as
políticas da biblioteca central.

• Ativando-se as políticas das bibliotecas setoriais, a
quantidade de materiais que o usuário poderá
tomar emprestado será acrescida.



Políticas de Empréstimos

• Define os prazos e quantidades a que um usuário
terá direito a empréstimos de materiais para as
bibliotecas do sistema;

• Se o prazo for contado em horas: o usuário precisa
renovar ou devolver até a hora marcada para não
ficar com débitos; Se o prazo for marcado em dias: o
usuário terá até o final do dia, 23h e 59 mim, para
quitar seu compromisso com a biblioteca



Formas de Documento
Gerenciar Formas de Documento

É uma informação opcional utilizada para discriminar
materiais que possuem o conteúdo diferente do meio
físico no qual eles estão contidos.



Associar Cursos às Bibliotecas Setoriais

• Permite associar os cursos existentes na instituição
às Biblioteca Setoriais do Sistema.



Tipos de Agendamentos Gerenciar Tipos 
de Agendamentos

• Os Tipos de Agendamentos são utilizados na seção
de Informação e Referência



E-mails de Notificações das Bibliotecas
São e-mails usados pelo sistema para enviar notificações
à biblioteca quando os usuários solicitam algum dos
serviços dela;
Isso se faz necessário porque algumas bibliotecas usam
listas de e-mails exclusivas para atender determinados
tipos de serviço.



Consultas Locais

• Pode ser realizada de 2 formas: Cadastrar Consulta
Locais ou Cadastrar Consulta Locais usando Leitor
Ótico

• 1ª Forma:



Consultas Locais

• Cadastrar Consulta Locais usando Leitor Ótico

• 2ª Forma:



Campos MARC

• Campos locais são campos de dados MARC cuja tag
possui o dígito 9;

• Esses campos não são definidos no padrão MARC,
ficando cada biblioteca livre para definir seu uso.



Campos MARC
• Listagem com todos os campos MARC cadastrados

no sistema com a possibilidade de adicioná-los,
alterá-los e removê-los



Campos MARC

• No cadastro dos campos MARC é necessário
informar alguns campos obrigatórios



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20





Biblioteca – Processos Técnicos
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Processos Técnicos

• Visão do Bibliotecário



Processos Técnicos

• Controla todas as atividades relativas a inclusão das
informações do acervo no sistema;

• Sistema suporta a catalogação de Títulos e
Autoridades (Autores e Assuntos);

• Inclusão de Exemplares, Assinaturas e Fascículos e
catalogação de Artigos para os fascículos;

• Trabalha com o Formato MARC;
• Suporta até 3 classificações bibliográficas

simultaneamente: exemplo: CDU, Black, CDD.



Agenda

• Perfis Envolvidos;
• Pesquisas no Acervo;
• Catalogação;
• Gerenciamento de Materiais;
• Cooperação Técnica;
• Cadastro de Autoridades;
• Gerenciamento de Etiquetas;
• Notas de Circulação;
• Planilhas de Catalogação;
• Outras Operações

• Transferência de exemplares.



Perfis Envolvidos

• BIBLIOTECA_ADMINISTRADOR_GERAL (Realiza todas as
operações do sistema de biblioteca)

• BIBLIOTECA_SETOR_CATALOGACAO_BIBLIOTECARIO(Realiza
todas as operações da parte de processos técnicos, permite
incluir materiais apenas da sua biblioteca.)

• BIBLIOTECA_SETOR_CATALOGACAO_GERENCIA_MATE
RIAIS (Realiza todas as operações, menos alterar os dados de
uma catalogação)

• BIBLIOTECA_SETOR_CATALOGACAO(Realiza operações mais
simples que não envolvem alteração de dados, como
imprimir etiquetas)

• BIBLIOTECA_SETOR_CATALOGACAO_SEM_TOMBAMENTO
(Permite incluir exemplares não tombados no acervo.)



Pesquisas no Acervo

• Permite a busca por informações de um
determinado Título ou Catalogação, correspondente
aos dados de uma obra.



Pesquisa no Acervo
Existem 4 tipos: Títulos, Exemplares, Fascículos e Por
artigos de periódicos;



Pesquisa no Acervo



Pesquisa por Título



Pesquisa por Título

Ao realiza a busca por um título, o sistema irá exibir
alguns resultados, onde é possível visualizar algumas
informações.



Pesquisa por Título

Ao realizar a consulta por um título, o sistema
apresenta as opções abaixo:



Pesquisa por Título

Visualizar os Materiais



Pesquisa por Título

Formatos Bibliográficos



Pesquisa por Título

MARC 21



Pesquisa por Título

Remover



Pesquisa por Título

Históricos de Alterações



Pesquisa por Título
Históricos de Alterações



Pesquisa por Exemplares

• Acessando a funcionalidade irá aparecer uma tela
onde será possível realizar as consultas de acordo
com os filtros.



Pesquisa por Exemplares

• Ao informar os dados da consulta irá apresentar o
material de acordo com o filtro com a possibilidade
de editá-lo ou de verificar mais detalhes



Pesquisa por Exemplares

• Mostrar Detalhes



Pesquisa por Exemplares

• Editar



Pesquisa por Fascículos

• Ao informar os dados da consulta irá apresentar o
material de acordo com o filtro com a possibilidade
de editá-lo



Pesquisa por Fascículos

• Acessando a funcionalidade irá aparecer uma tela
onde será possível realizar as consultas de acordo
com os filtros.



Pesquisa por Fascículos

• Editar



Pesquisa por Fascículos

• Editar



Pesquisa por Artigos e Periódicos

• Ao acessar a funcionalidade irá aparecer a tela de
filtro, onde é possível realizar a busca pelas opções
abaixo.



Pesquisa por Artigos e Periódicos

• Informando os dados para consulta, irá aparecer o
resultado dos artigos com as opções de alterar,
visualizar e remover.



Pesquisa por Artigos e Periódicos

• Alterar



Pesquisa por Artigos e Periódicos

• Visualizar dados MARC do artigo



Pesquisa por Artigos e Periódicos

• Remover



Catalogação

• Existem quatro formas de catalogação no sistema.

• Catalogação com tombo

• Catalogação sem tombo

• Catalogação de Artigos de Periódicos

• Catalogação Apenas do Título



Catalogação

• Existem 2 formas de catalogação no sistema com o
Marc 21:

• Simplificada



Catalogação

• Existem 2 formas de catalogação no sistema com o
Marc 21:

• Completa



Catalogar Títulos e Materiais com Tombamento



Catalogar Títulos e Materiais com Tombamento



Catalogar Títulos e Materiais com Tombamento



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Ao acessar a funcionalidade aparecerá a tela de
busca e no topo as opções abaixo, onde será
possível catalogar através de planilha, importar um
título e cadastrar um novo título.



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• No primeiro passo após selecionar para adicionar
um novo título, irá apresentar a tela para ser
selecionado qual o formato do material que irá ser
catalogado



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Na catalogação de livro, irá solicitar os campos da
líder (NR)



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Será necessário informar os campos de tamanho
fixo (NR)



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Após o preenchimento dos campos Líder e
Tamanho Fixo será necessário informar os campos
MARC



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Informando todos os campos MARC, iremos realizar 
a inclusão de título no sistema, informando alguns 
critérios. 



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Para incluir um título sem tombo no sistema é
necessário informar os campos abaixo:



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Preenchendo todos os dados do formulário,
podemos incluir o exemplo com uma nota de
circulação ou apenas inserir novos exemplares



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Incluindo um exemplar, o sistema irá gerar um
número de código de barras automático onde
futuramente será possível realizar a impressão das
etiquetas. O sistema ainda possibilita realizar a
edição do exemplar e incluir anexos



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Realizando a inclusão do material com a nota de
circulação



Catalogar Títulos e Materiais sem Tombamento

• Realizando a inclusão do material com a nota de
circulação



Catalogação de Artigos de Periódicos (analítica)

• Ao acessar o caso de uso irá aparecer o formulário
para realizar a busca pelo periódico.



Catalogação de Artigos de Periódicos (analítica)

• Realizando a busca pelo periódico, ele irá ser
listado com a opção de catalogar



Catalogação de Artigos de Periódicos (analítica)

• Acessando a opção para realizar a catalogação irá
informar os dados da assinatura e os dados do
fasículo.



Catalogação de Artigos de Periódicos (analítica)

• Para inserir um novo artigo no sistema deve-se
preencher o formulário abaixo com as informações
solicitadas.



Catalogar apenas o Título (sem materiais)

• Ao acessar a funcionalidade irá aparesentar uma
tela para filtrar os título e também as opções para
inserir, como mostra a imagem abaixo:



Catalogar apenas o Título (sem materiais)

• Clicando em adicionar um novo título irá seguir o
fluxo de catalogação



Gerenciamento de Materiais

• Baixa de Exemplar



Gerenciamento de Materiais

• Baixa de Exemplar

Para realizar a baixa de um exemplar, deve-se realizar
a busca do exemplar e selecionar o item no qual é
para ser baixado



Gerenciamento de Materiais

• Baixa de Exemplar

Ao selecionar o item, irá aparecer as informações e
um campo texto livre para realizar a baixa



Gerenciamento de Materiais

• Desfazer Baixa de Exemplar



Gerenciamento de Materiais

• Desfazer Baixa de Exemplar

Após realizar a busca do material dado baixa, será
possível selecionar o mesmo para desfazer a baixa



Gerenciamento de Materiais

• Desfazer Baixa de Exemplar

Ao selecionar o material, irá aparecer a tela com as
informações do material e a opção para colocar o
status que ele irá voltar para o acervo



Cooperação Técnica

• A cooperação Técnica é possível realizar a extração
de título e autoridades. Se a instituição tiver
cooperação com a FGV ( Fundação Getulio Vargas)
pode realizar a carga no sistema



Cooperação Técnica

• Exportar Título

Ao acessar o sistema é possível realizar a busca dos
títulos por um intervalo ou colocando um número
específico



Cooperação Técnica
• Exportar Título

Após realizar a busca, o sistema irá mostrar o
resultado da buscar com as opções que pode ser
exportado



Cooperação Técnica

• Exportar Autoridade

Exportar uma autoridade consiste em gerar um
arquivo no formato MARC 21 codificação ISO 2709 e
disponibilizá-lo para que esse arquivo gerado seja
enviado para importação em outro sistema.



Cooperação Técnica

• Exportar Autoridade

Segue o mesmo fluxo de exportar um título



Cooperação Técnica

• Carga do Arquivo de Títulos da FGV

A carga do arquivo de Títulos da FGV, serve para
guardar no sistema os números de controle que
devem ser enviados no campo 001 dos arquivos
MARC de Títulos exportados para o Catálogo Coletivo
do Bibliodata.

Esses números de controle servem para identificar
que o arquivo enviado foi enviado pela biblioteca da
UFRN. (Para o Bibliodata todas as bibliotecas da
UFRN funcionam como se fossem apenas uma.)



Cooperação Técnica

• Carga do Arquivo de Títulos da FGV

Acessando a funcionalidade para realizar o upload do
arquivo.



Cooperação Técnica

• Carga do Arquivo de Autoridades da FGV

A carga de autoridades segue o mesmo fluxo
realizado na carga de títulos, onde é informado o
arquivo para realizar o upload.



Cadastro de Autoridades

• Pesquisar por Autoridades



Cadastro de Autoridades
• Catalogar Autoridades;

• Visualizar Catalogações Incompletas de
Autoridades.



Gerenciamento de Etiqueta

• Ao acessar o caso de uso, irá aparecer a tela de
filtro para realizar a busca por um código de barras
específicos ou por uma faixa de códigos de barras



Gerenciamento de Etiqueta

• Após realizar a busca por um intervalo de código 
de barras o sistema irá permitir ser configurado de 
acordo como a instituição deseja



Notas de Circulação

•Notas bloqueantes - Impedem que o material seja
emprestado. Uma nota bloqueante permanecerá ativa
até que o material seja desbloqueado.
•Notas não bloqueantes - Não impedem que o
empréstimo seja realizado.



Notas de Circulação



Planilhas de Catalogação



Planilhas de Catalogação



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos

Transferência de Exemplares entre Títulos ocorre
quando por algum motivo o bibliotecário deseja
transferir os exemplares que estavam em um Titulo
para outro. As únicas pessoas com permissão de
transferir exemplares entre Títulos são os
bibliotecários com permissão do setor de
catalogação.



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos

Ao acessar as funcionalidades, irá aparecer a tela de
filtro para buscar o exemplar que irá ser transferido



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos

Após realizar a busca no sistema, o sistema irá
retornar o resultado



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos

Selecionando o exemplar que irá ser transferido, irá
apresentar a tela para informar os exemplares que
irão ser transferidos (caso a quantidade seja maior
que 1)



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos

Marcando o exemplar que irá ser transferido, o
sistema retorna novamente para realizar a busca do
exemplar que irá receber a quantidade do outro,
com isso irá seguir o fluxo de selecionar e irá
aparesentar a tela do próximo slide para confirmar a
operação



Transferências de Exemplares

• Transferência entre títulos



Transferências de Exemplares

• Transferência entre bibliotecas

A transferência entre bibliotecas seguirá o fluxo que
foi realizado para transferência entre títulos



Transferências de Exemplares

• Transferência entre setores

O objetivo dessa funcionalidade é agilizar a
movimentação de materiais (exemplares ou
fascículos) entre setores de uma biblioteca, através
da rápida montagem de uma lista de materiais cujas
situações foram alteradas.

• Transferência entre setores

A transferência entre setores seguirá o fluxo que foi
realizado para transferência entre títulos



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20





Biblioteca - Aquisições
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Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Assinatura de Periódicos;

• Registrar Chegada de Fascículos;

• Associação entre títulos e assinaturas;

• Solicitação de Material Informacional;

• Atendimento de Requisições;

• Cadastro de Requisição de Compras.



Aquisições

• Visão do Bibliotecário



Perfis Envolvidos

• BIBLIOTECA_ADMINISTRADOR_GERAL(Realiza todas
as operações do sistema de biblioteca)

• BIBLIOTECA SETOR AQUISIÇÃO (Papel quer permite
ao usuário visualizar os dados do setor de
aquisição).

• BIBLIOTECA SETOR AQUISIÇÃO BIBLIOTECÁRIO
(Papel quer permite ao usuário realizar todas as
operações do setor de aquisição).



Assinatura de Periódicos

• Controle de informações das assinaturas dos
periódicos (revista, jornais, dentre outros),
realizadas pelas bibliotecas do sistema. Dados
como as assinaturas que se encontram ativas, quais
assinaturas não recebem mais fascículos, entre
outros serão apresentadas.



Assinatura de Periódicos

• Para realizar o cadastro de uma assinatura é
necessário acessar a funcionalidade Criar, como
mostra a figura abaixo:



Assinatura de Periódicos

• Ao acessar a funcionalidade irá aparecer uma tela
de filtro para se realizar uma busca e a opção para
realizar o cadastro de uma nova assinatura



Assinatura de Periódicos

• Para realizar o cadastro de uma nova assinatura é
necessário informar os dados abaixo



Assinatura de Periódicos

• Realizando o cadastro, o sistema retorna para a tela
inicia mostrando a assinatura que foi criada, com
isso é possível realizar a alteração



Assinatura de Periódicos

• Caso uma assinatura tenha seu período vencido, o
sistema possibilita realizar a renovação da mesma.
Para realizar a renovação é necessário acessar a
funcionalidade abaixo:



Assinatura de Periódicos

• Acessando a funcionalidade, o sistema irá exibir o
formulário de filtro para o usuário realizar a busca



Assinatura de Periódicos

• Após a busca realizada, o sistema irá listar a
assinatura com os parametros informados na
busca, com isso é possível selecionar a assinatura
para realizar a renovação



Assinatura de Periódicos

• Selecionando o item no qual irá ser renovado,
aparecerá a tela abaixo em que é possível informar
a data de início, a data de término e uma
observação



Assinatura de Periódicos

• Na mesma tela, é possível verificar o histórico das
renovações



Assinatura de Periódicos

• Caso uma assinatura seja cadastrada
equivocadamente, é possível remover a mesma
através da funciondalidade



Assinatura de Periódicos

• Acessando a funcionalidade, o sistema irá retornar
o formulário para buscar qual assinatura será
removida



Assinatura de Periódicos

• Irá ser retornada o resultado da assinatura da busca
informada anteriomente, com isso é possível
selecionar



Assinatura de Periódicos

• Ao selecionar a assinatura irá mostrar algumas
informações da assinatura, com isso é possível
confirmar a exclusão da assinatura



Registro da Chegada de Fascículos

• A chegada de fascículos é realizada através do
módulo de aquisição



Registro da Chegada de Fascículos

• Para realizar a chegada do fascículo é necessário
utilizar a funcionalidade Registrar Chegada, como
mostra a imagem abaixo



Registro da Chegada de Fascículos

• Acessando a funcionaliade, o sistema possibilita
que seja realizada a busca da assinatura na qual vai
receber o fascículo



Registro da Chegada de Fascículos

• Realizando a busca da assinatura, irá apresentar o
resultado logo abaixo do formulário de busca, com
isso é possível selecionar a assinatura que irá
receber o fascículo



Registro da Chegada de Fascículos

• Selecionando a assinatura que irá receber o
fascículo, é necessario preencher os campos
mostrados na imagem abaixo



Registro da Chegada de Fascículos

• Na mesma tela onde se registra a chega de um
fascículo é possível visualizar os fascículos
registrados para a assinatura em questão



Registro da Chegada de Fascículos

• Para registrar um suplemento é necessario
selecionar o registro do fascículo



Registro da Chegada de Fascículos



Registro da Chegada de Fascículos

• Caso tenha sido registrada alguma chegada de
fascículo equivocada, é possível realizar a alteração
e a remoção através da funcionalidade mostrada na
imagem abaixo



Registro da Chegada de Fascículos

• Ao acessar a funcionalidade o sistema irá
apresentar a tela de filtro onde será possível
realizar a busca pelo fascículo para realizar a
alteração e remoção



Registro da Chegada de Fascículos

• Selecionando a assinatura na qual deseja realizar a
alteração ou remoção irão ser listados os registro
de chegada



Registro da Chegada de Fascículos

• Para editar a chegada, existe o ícone para realizar a
edição da chegada



Registro da Chegada de Fascículos

• Para remover a chegada, existe o ícone para realizar
a remoção da chegada



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Após a chegada de um fascículo, é necessário
realizar a associação do mesmo com um título
catalogado, caso não tenha um título catalogado, o
sistema possibilita realizar a catalogação



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Para realizar a associação, é necessário acessar a
funcionalidade descrita na imagem abaixo



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Acessando a funcionalidade, o sistema irá exibir um
formulário para realizar a busca da assinatura



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Após realizar a consulta, abaixo do formulário será
exibido o resultado, com isso é possível selecionar
a assinatura na qual deseja realizar a associação



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Selecionando a assinatura, o sistema irá apresentar
um formulário para buscar o título catalogado



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Realizando a busca pelo título no qual irá realizar a
associação, irá apresentar a tela abaixo com o
botão para selecionar o título



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas

• Ao selecionar a assinatura e o título, o sistema irá
apresentar a tela abaixo para realizar a confirmação
da associação



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• O sistema possibilita visualizar todas as
associaçãoes realizadas e também alterá-las,
através da funcionalidade da imagem abaixo



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Acessando a funcionalidade, o sistema irá mostrar
o formulário para colocar os dados para buscar, e
após a busca é exibido o resultado onde é possível
selecionar para alterar ou visualizar



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Selecionando o item no qual deseja visualizar ou
alterar, irá apresentar o resumo da associação com
o botão para realizar a alteração



Associação entre Títulos (Catalogações) e Assinaturas 

• Para realizar a alteração segue o fluxo que vimos
anteriormente



Fluxo de Requisição no módulo SIPAC

• Para o fluxo de requisições no SIPAC será
necessário o módulo Biblioteca implantado na
instituição para realizar os seguintes procedimentos

• Solicitação de Material Informacional

• Atendimento de Requisições

• Cadastro de Requisição de Compras



Fluxo de Requisição no módulo SIPAC

• Acessando o módulo de biblioteca no SIPAC, o
usuário que está logado no SIGAA, deveria acessar
a funcionalidade abaixo



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20
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Circulação

• Visão do Bibliotecário



Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo;

• Controle de Empréstimo;

• Gerenciamento de Reservas;

• Transferir Materiais Entre Setores;

• Gerenciamentos dos Usuários da Biblioteca;

• Usuários Externos;

• Notas de Circulação;

• Registro de Estatísticas;

• Gerenciamento de Punições;

• Materiais Perdidos.



Perfis Envolvidos

• Biblioteca Administrador Geral: Administrador geral do
módulo de Bibliotecas

• Biblioteca Setor Circulação: Permite acessar as
operações gerais da circulação.

• Biblioteca Setor Circulação Bibliotecário: Permite ao
usuário além das operações básicas, realizar algumas
operações especiais dentro de circulação.

• Biblioteca Setor Circulação Checkout: Papel específico
para quem trabalha apenas fazendo o checkout na
biblioteca.

• Biblioteca Setor Controle Estatístico: Pode ver os
relatórios do sistema de bibliotecas.



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Para realizar um novo empréstimo, é necessários
acessar o módulo de circulação e clicar na
funcionalidade indicada na imagem abaixo



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Acessando a funcionalidade o sistema irá
apresentar um formulário para realizar a busca de
quem irá realizar o empréstimo



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• O sistema irá retornar o resultado da busca de
acordo com os critérios utilizado no formulário de
busca, para selecionar o usuário que irá realizar o
empréstimo deve-se clicar no ícone verde



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Para realizar o empréstimo, deve-se inserir o código
de barras do livro e utilizar o botão para realizar a
busca



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Após realizar a busca do material, irão ser
mostradas algumas informações, para finalizar o
procedimento, deve-se inserir a senha da biblioteca
de quem está realizando o empréstimo



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Confirmado os dados, o emprestimo do material
para o usuário em questão será realizado



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Para realizar a renovação de um empréstimo, é
necessário acessar o módulo de circulação e clicar
na funcionalidade indicada na imagem abaixo



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Acessando a funcionalidade, será possível realizar a
busca pelo código da barras do material



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• O resultado da busca irá trazer os dados de quem
fez o empréstimo e os dados do material, para
realizar a confirmação é necessário inserir a senha



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• Para realizar a devolução de um empréstimo, é
necessário acessar o módulo de circulação e clicar
na funcionalidade indicada na imagem abaixo



Realizar / Renovar e Devolver Empréstimo

• O processo de devolução é igual ao processo de 
renovação



Controle de Empréstimo

• O controle de empréstimo é destinado à
administrar o empréstimo, a renovação e a
devolução



Controle de Empréstimo

• Por esse caso de uso, os bibliotecários ou o próprio
usuário pode verificar a sua situação na biblioteca.
E se desejar emitir o documento de quitação,
encerrando o seu vínculo com a biblioteca.



Controle de Empréstimo

• Acessando a funcionalidade irá apresentar um
formulário para buscar o usuário no qual deve ser
emitido a declaração de quitação



Controle de Empréstimo

• Após a busca realizada no formulário de busca, será
exibida o resultado conforme é mostrado abaixo:



Controle de Empréstimo

• Com o usuário selecionado é possível emitir a
declaraçao de quitação e verificar se existe alguma
pendência



Controle de Empréstimo

• Quando se emite a declaração de quitação, o
usuário perde o vínculo com a biblioteca



Controle de Empréstimo

• Esta funcionalidade permite ao membro
responsável, desfazer a quitação de vínculo de um
determinado usuário.



Controle de Empréstimo

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
formulário de filtro



Controle de Empréstimo

• O resultado da busca será informado da forma
abaixo, e para retirar a quitação deve-se escolher o
usuário na lista



Controle de Empréstimo

• Após selecionar o usuário que irá realizar o estorno,
irá aparecer o ícone para retirar a quitação



Controle de Empréstimo

• Ao clicar no ícone exibirá a tela abaixo para
confirmar a operação



Controle de Empréstimo

• Esta funcionalidade permitirá ao membro do setor
de circulação estornar um empréstimo, no caso do
mesmo ter sido realizado de forma incorreta.
Somente empréstimos não devolvidos podem ser
estornados.



Controle de Empréstimo

• Acessando a funcionalidade irá apresentar o
formulário para realizar a busca do usuário que irá
ter o seu empréstimo estornado



Controle de Empréstimo

• O resultado da busca realizada no formulário
anterior será exibido, e para continuar com o
empréstimo deve-se selecionar o usuário



Controle de Empréstimo

• Ao selecionar o usuário, irá apresentar os
empréstimos ativos



Controle de Empréstimo

• Após selecionar o empréstimo que irá realizar o
estorno apresentará o poup up para confirmar a
operação



Controle de Empréstimo

• Esta funcionalidade permite ao usuário emitir uma
listagem. A partir dessa consulta, ele poderá
visualizar tanto a situação das renovações de
materiais junto à biblioteca, quanto os dados do
material emprestado.



Controle de Empréstimo

• O fluxo de estorno de renovação é similiar ao de
estorno de empréstimo



Controle de Empréstimo
• Esta funcionalidade permitirá ao usuário estornar

uma devolução de empréstimo que tenha sido
realizada de forma incorreta, desfazendo assim,
todas as modificações causadas por ela. Somente
as devoluções recentes (até 2 dias atrás).



Controle de Empréstimo

• O fluxo de estorno de devolução é similiar ao de
estorno de empréstimo



Gerenciamento de Reservas

• Permite ao bibliotecário visualizar as reservas feitas
para um usuário específico no acervo



Gerenciamento de Reservas

• Acessando a funcionalidade o sistema apresentará
o formulário de busca



Gerenciamento de Reservas

• O resultado da busca é exibido e se desejar
visualizar as solicitações de reserva, deve-se
selecionar o usuário



Gerenciamento de Reservas

• O resultado é apresentado listando as solicitações
de reservas do usuário em questão, sendo possível
realizar uma solicitação de reserva



Gerenciamento de Reservas

• Para solicitar uma reserva e necessário realizar a
busca do título



Gerenciamento de Reservas

• O resultado da busca irá aparecer com a
funcionalidade para selecionar o item



Gerenciamento de Reservas

• solicitação confirmada



Gerenciamento de Reservas

• Permite ao bibliotecário visualizar as reservas feitas
para um título específico no acervo



Gerenciamento de Reservas

• Acessando a funcionalidade irá apresentar o
formulário para realizar a busca



Gerenciamento de Reservas

• O resultado da busca é apresentado e é possível
selecionar o título no qual deseja verificar as
reservas



Gerenciamento de Reservas

• É informada as reservas que o título escolhido tem
com a opção de cancelar a reserva



Transferir Materiais Entre Setores

• O objetivo dessa funcionalidade é agilizar a
movimentação de materiais (exemplares ou
fascículos) entre setores de uma biblioteca



Transferir Materiais Entre Setores

• Acessando a funcionalidade, o sistema irá solicitar
o código de barras do material que será transferido



Transferir Materiais Entre Setores

• Ao realizar a transferência, será exibido um
relatório com os materiais que foram transferidos



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação visualize os vínculos de qualquer usuário
da biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja alterar
sua senha ou cadastrar um novo usuário na
biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja realizar a
operação



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação cadastre ou altere a senha de qualquer
usuário da biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja alterar
sua senha ou cadastrar um novo usuário na
biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja realizar a
operação



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Selecionando o usuario para realizar as operações



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação bloquei ou desbloqueie qualquer usuário
da biblioteca.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja alterar
sua senha ou cadastrar um novo usuário na
biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja realizar a
operação



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
registrar o motivo para o bloqueio do usuário.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação emita o termo de adesão..



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja emitir o
termo de adesão.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja realizar a
operação



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado a
lista de usuários que aderiram ao termo de adesão.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação bloquei ou desbloqueie qualquer usuário
da biblioteca.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja alterar
sua senha ou cadastrar um novo usuário na
biblioteca



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja realizar a
operação



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado com os empréstimos ativos que o
usuário possui.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação visualize o histórico de empréstimos de
um usuário.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja
visualizar os históricos de empréstimos.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja visualizar os
históricos de empréstimos.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado usuário o qual deseja
visualizar os históricos de empréstimos.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca
• Histórico de empréstimos.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• A funcionalidade permite que o operador de
circulação enviei mensagens um usuário.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• Acessando a funcionalidade será apresentado o
fomulário para inserir o usuário que deseja enviar
mensagem.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca

• O resultado será apresentado com a opção para
selecionar o usuário o qual deseja enviar a
mensagem.



Gerenciamentos dos Usuários da 
Biblioteca
• O resultado será apresentado com a opção para

preencher o formulário de mensagem para o
usuário.



Usuários Externos



Usuários Externos



Cancelar Vinculo de usuários Externos



Notas de Circulação



Notas de Circulação



Notas de Circulação



Notas de Circulação



Notas de Circulação



Registro Estatísticos Movimento Usuário



Cadastrar movimentações diárias



Gerenciamento de Punições



Gerenciamento de Punições: Suspensões



Gerenciamento de Punições : Suspensões



Gerenciamento de Punições : Multas



Gerenciamento de Punições : Multas



Gerenciamento de Punições : Multas



Materiais Perdidos



Materiais Perdidos

• Acessando a funcionalidade, irá apresentar o
formulário para realizar a busca do usuário que
perdeu o material



Materiais Perdidos

• O resultado da busca será informado com a opção
para selecionar o usuário



Materiais Perdidos

• Selecionando o usuário, será informado os dados
dele e a opção para realizar a comunicação



Materiais Perdidos

• Este formulário é para comunicar a perda de um
material emprestado por um usuário da biblioteca.
Por padrão, o sistema sugere um prazo para a
reposição de um livro de 30 dias, mas esse prazo
pode ser alterado.



Materiais Perdidos

• Confirmando os dados, irá apresentar a opção para
imprimir o comprovante



Materiais Perdidos

• Esta funcionalidade permite que seja realizada a
visualização das Comunicações de materiais
perdidos cadastrados no sistema.



Materiais Perdidos

• A tela a seguir será fornecida, permitindo visualizar
as Comunicações de Materiais Perdidos.



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20
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Informação e Referência 

• Visão do Bibliotecário



Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Gerenciar Solicitações;

• Bibliotecas/Unidades Externas;

• Transferência de Materiais;

• Empréstimos Institucionais;

• Empréstimo Entre Bibliotecas;

• Materiais Perdidos.



Perfis Envolvidos

• Biblioteca Administrador Geral: (Administrador
geral do módulo de Bibliotecas).

• Biblioteca Setor Info e Ref. (Pode visualizar os
dados do setor de informação e referência).

• Biblioteca Setor Info e Ref. Bibliotecário: (Pode
realizar todas as operações dentro do setor de
informação e referência).



Gerenciar Solicitações



Gerenciar Solicitações



Gerenciar Solicitações



Gerenciar Solicitações



Gerenciar Solicitações

• Solicitada: Indica que o usuário solicitou o
agendamento, mas ainda não foi atendido por um
bibliotecário.

• Atendida: Indica que o bibliotecário atendeu a
solicitação, mas ainda não houve resposta do
usuário confirmando ou não o comparecimento.

• Confirmada: Indica que o usuário aprovou o
horário definido pelo bibliotecário e confirmou o
comparecimento.

• Cancelada: Indica que usuário ou bibliotecário
cancelou a solicitação por algum motivo.



Gerenciar Solicitações

• A busca sempre retorna as solicitações com o
status Solicitado que casam com a pesquisa;

• É possível buscar as solicitações com outros status
como Atendido, Confirmado e Cancelado;

• O campo Buscar Solicitações Removidas pelo
Usuário permite buscar as solicitações que o
usuário (discente ou docente) removeu antes do
bibliotecário atender.



• Solicitada: Indica que o usuário solicitou a
normalização ou a Ficha Catalográfica mas ainda
nenhuma ação foi realizada.

• Atendida: Indica que o bibliotecário atendeu a
solicitação, e portanto a mesma está finalizada.

• Cancelada: Indica que o bibliotecário cancelou a
solicitação por algum motivo.

Normalização e Ficha Catalográfica



Empréstimo entre Bibliotecas



Atender Solicitações dos Usuários

• Fluxo principal:

• Solicitar » Atender Solicitação » Receber Material »
Emprestar » Devolver Empréstimo » Retornar
Material » Finalizar Solicitação

• Fluxo alternativo:

• Negar Solicitação: O bibliotecário pode negar a
solicitação realizada do usuário.



Confirmar recebimento do Material

• Fluxo principal:

• Solicitar » Atender Solicitação » Receber Material »
Emprestar » Devolver Empréstimo » Retornar
Material » Finalizar Solicitação

• Fluxo alternativo:

• Retornar Material: O bibliotecário pode retornar o
material caso ele tenha sido enviado errado.



Retornar Material Recebido à Biblioteca de 
Origem

• Fluxo principal:

• Solicitar » Atender Solicitação » Receber Material »
Emprestar » Devolver Empréstimo » Retornar
Material » Finalizar Solicitação

• Fluxo alternativo:

• Não há.



Confirmar retorno do Material

• Fluxo principal:

• Solicitar » Atender Solicitação » Receber Material »
Emprestar » Devolver Empréstimo » Retornar
Material » Finalizar Solicitação

• Fluxo alternativo:

• Retornar à Biblioteca Destino: O bibliotecário
pode não confirmar o recebimento e enviar
novamente o material para a biblioteca de destino da
solicitação, caso ele tenha recebido o material
errado.



Bibliotecas/Unidades Externas

• Listar / Cadastrar Nova Biblioteca ou Unidade
Externa



Transferência de Materiais

• Somente exemplares que não estejam emprestados
podem ser transferidos, para não influenciar no
empréstimo;

• Caso os exemplares transferidos estejam
tombados no patrimônio da instituição, por
padrão será gerado um Chamado Patrimonial para
sincronizar essa informação com as informações
do tombamento no SIPAC.



Transferência de Materiais



Empréstimos Institucionais

• Bibliotecas/Unidades Internas -> Listar/Realizar
Novos Empréstimos



Empréstimos Institucionais

• Bibliotecas/Unidades Externas -> Listar/Realizar
Novos Empréstimos



Gerenciar Suspensões
• É possível realizar várias operações, como verificar

a situação dos usuários, emitir a sua declaração de
quitação, estornar um empréstimo do usuário,
entre outras.

• Usuário Comum é todo discente, docente ou
servidor.



Gerenciar Suspensões



Gerenciar Multas



Bloquear Usuários



Empréstimos entre Bibliotecas

• Realizar Empréstimo



Empréstimos entre Bibliotecas

• Devolver Empréstimo



Materiais Perdidos: Comunicar material 
perdido



Materiais Perdidos: Comunicar material 
perdido



Materiais Perdidos: Listar Material Perdido



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20





Biblioteca  - Intercâmbio
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Intercâmbio

• Visão do Bibliotecário



Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Intercâmbio;

• Instituições Parceiras;

• Descartar Material;

• Títulos Intercambiados;

• Remessas;

• Cadastros.



Perfis Envolvidos

• Biblioteca Administrador Geral (Administrador
geral do módulo de Bibliotecas);

• Biblioteca Setor Intercâmbio (Pode visualizar os
dados dentro do setor de intercâmbio);

• Biblioteca Setor Intercâmbio Bibliotecário (Pode
realizar todas as operações dentro do setor de
intercâmbio).



Intercâmbio: Enviar Agradecimento



Intercâmbio: Enviar Material



Instituições Parceiras



Descartar Material



Descartar Material



Títulos Intercambiados



Títulos Intercambiados



Remessas



Remessas



Remessas



Remessas



Cadastros



Cadastros



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20





Biblioteca – Produções Acadêmicas

Alexsandra Melo
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Produções Acadêmicas

• Visão do Bibliotecário



Agenda

• Perfis Envolvidos;

• Teses e dissertações;

• Monografias;

• Visualizar termos de autorização;

• Consultar bancas. 



Perfis Envolvidos

• BIBLIOTECA ADMINISTRADOR GERAL (Administrador
geral do módulo de Bibliotecas)

• BIBLIOTECA_SETOR_CATALOGACAO_BIBLIOTECARIO
(Realiza todas as operações da parte de processos
técnicos, permite incluir materiais apenas da sua
biblioteca.)



Teses e Dissertações



Teses e Dissertações



Monografias



Visualizar termo de Autorização



Consultar Bancas



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20





Biblioteca - Relatórios
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Relatórios

• Visão do Bibliotecário



Perfis Envolvidos

• Biblioteca Administrador Geral (Administrador
geral do módulo de Bibliotecas)



Agenda

• Perfis Envolvidos; 
• Processos técnicos;
• Circulação;
• Aquisição; 
• Informação e referência; 
• Intercâmbio;
• Produções acadêmicas; 
• Outros. 



Processos técnicos
• Classificações Bibliográficas

• Listagens dos Materiais do Acervo

• Materiais Baixados do Acervo

• Materiais Trabalhados por Operador

• Catalogações Trabalhadas por Operador

• Áreas do CNPQ

• Periódicos

• Inventário do Acervo

• Materiais Transferidos entre Bibliotecas

• Históricos

• Bibliografias Indicadas.



Processos técnicos



Processos técnicos



Processos técnicos



Circulação

• Empréstimos

• Consultas Locais por Ano

• Frequência de Usuários

• Punições

• Usuários

• Consultas Locais por Turno

• Ocorrências de Perda de Material

• Pendências



Circulação



Circulação



Circulação



Circulação



Aquisição

• Relatórios de Fascículos Registrados por Operador



Informação e referência



Intercâmbio



Produções acadêmicas



Outros

• Números Gerais do Sistema



Outros
• Disseminação Seletiva da Informação



• Ambiente:

• Usuário: bibliotecario_1 até bibliotecario_20

• Senha: bibliotecario_1 até bibliotecario_20


