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1 APRESENTAÇÃO

Prezados usuários das bibliotecas da UFSM, esse tutorial tem como objetivo auxiliá-los a encontrar
a informação que necessitam no Catálogo on-line (Portal Biblioteca). Para tanto fornece orientações para a
utilização dos recursos disponíveis no Portal Biblioteca como:
- Opções de pesquisa (realização de pesquisa simples e avançada; localização das obras no acervo;
acesso aos materiais do acervo que também estão disponíveis em formato eletrônico).
- Funcionalidades para os usuários (verificar empréstimos e reservas, fazer renovações, solicitar e
acompanhar pedidos de aquisição de material bibliográfico).
Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail: referenciabc@ufsm.br.

Desejamos à vocês ótimas pesquisas!
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2 OPÇÕES E RECURSOS DE PESQUISA

No Portal Biblioteca é possível realizar uma pesquisa simples (digite apenas um termo de
busca) ou optar pela pesquisa avançada através dos parâmetros: autor, título, assunto, ano da publicação e
livre. A seguir, selecione a biblioteca, o idioma e tipo de material que deseja encontrar e clique em
pesquisar.

2.1 Pesquisa simples

2.2 Pesquisa avançada

Clique aqui
para abrir a
pesquisa
avançada.
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2.3 Resultados da pesquisa avançada

Clique nesse ícone
para obter mais
informações sobre
o material que
deseja.

2.4 Disponibilidade do material

A localização no livro na estante é 517.2/.3 /A958c.
Há um exemplar disponível para empréstimo na
Biblioteca do Centro de Tecnologia (BSCT).
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2.5 Localização de um livro no acervo
Após achar nas prateleiras o número de localização da obra, basta procurar a ordem alfabética das
letras e o código de autor.
Assunto

1° letra do título do livro

517.2/.3
A958c

1ª letra do
sobrenome do
Autor (procurar
pela ordem
alfabética).

Número
do autor

517.2/.3
A958c

517.2/.3
C331t

517.2/.3
E163c

517.2/.3
F544s

2.6 Opções “Pesquisa Acervo”

A opção “Pesquisa Acervo” permite iniciar uma nova pesquisa; acessar o último resultado de busca,
salvar ou ainda enviar por e-mail o resultado da pesquisa efetuada a partir dos parâmetros utilizados.
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2.7 Materiais do acervo que também estão disponíveis on-line
Há materiais físicos no acervo que possuem um ícone para acesso eletrônico, conforme demonstrado
a seguir.

Esse ícone indica
que o material está
disponível
para
acesso eletrônico.

Ao clicar no ícone destacado, o usuário é encaminhado à página da base de dados Minha Biblioteca
ou outra base de e-books para acessar o material on-line.
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3 FUNCIONALIDADES PARA OS USUÁRIOS

Além do item “Pesquisa Acervo” já abordado, há outras funcionalidades na página do Portal
Biblioteca como por exemplo “Recursos Eletrônicos”, porém esse item é exemplificado no Manual de
Fontes Digitais, disponível no link: no https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/biblioteca/e-books-2/
no site da Biblioteca Central.
A seguir, são explicadas as próximas abas do Portal (“Meus Empréstimos”; “Renovações”;
“Aquisições”) e por fim é demonstrado como fazer reservas.

3.1 Opções “Meus Empréstimos”

Na funcionalidade “Meus Empréstimos”, é possível verificar os títulos dos materiais emprestados a
você, bem como outras informações como data de devolução e data para devolução dos itens. Além disso,
essa opção permite que você consulte o histórico dos empréstimos, reservas e multas contidas em seu
cadastro.
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3.2 “Renovações” dos empréstimos

A aba “Renovações” possibilita que você renove os materiais emprestados, ampliando assim o prazo
de devolução destes.

Para renovar
seus materiais
basta
clicar
nesse ícone.

3.2.1 Renovações por meio do aplicativo UFSM digital
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3.3 “Aquisições”
A funcionalidade “Aquisições” propicia que você consulte suas solicitações de material
bibliográfico; realize uma nova solicitação (conforme exemplificado no Tutorial para nova solicitação de
aquisição, disponível no link: https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/biblioteca/divisao-de-aquisicao/)
e consulte os últimos materiais adquiridos por compra nas bibliotecas da UFSM.

3.4 Reserva de um material
Se o material que você deseja retirar está emprestado, é possível fazer uma reserva na aba
“Disponibilidade” do registro bibliográfico.

Clique aqui para
efetuar a reserva.
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