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Manual Online
Objetivo
O presente manual tem como objetivo orientar os usuários para a utilização das ferramentas de
movimentações online da Biblioteca do UNIPÊ, consultas, renovações e reservas.
Público-alvo
Destinado aos usuários do Centro de Informação (CI): alunos, professores e funcionários.

Recomendamos o uso de:
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Movimentações Online

Primeiro acesso
Para a primeira utilização do sistema
acesse o site: 'academico.unipe.br', em
seguida faça o login com o número da
matrícula e senha.

Figura 1: Realizando o primeiro acesso.

unipe.br |

/unipe |

@unipeoficial

Manual do Usuário | Centro de informação do Unipê

6

Após o login selecione a opção 'Educacional':

Figura 2: Selecionando a opção 'Educacional'.

Aguarde o carregamento do contexto
educacional em seguida selecione a
opção:“Biblioteca”

Figura 3: Selecionando a opção 'Biblioteca'
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Pesquisar / Observar

Pesquisa
Existem duas formas de realizar a pesquisa dos livros existentes na Biblioteca do Centro de Informação:
 online

 ou nos balcões de consulta no interior da Biblioteca.
Ao realizar a pesquisa é necessário anotar alguns dados de classificação dos livros que são
importantes na hora de encontrá-los. Esses dados correspondem ao CDU e CUTTER
encontrados nos exemplares.
O acervo da Biblioteca está organizado de acordo com a CDU (classificação decimal Universal), juntamente,
com o CUTTER que forma o número de chamada (número de localização do livro na estante). Por isso essas
informações devem ser anotadas, para que os livros desejados sejam localizados.
Confira na página a seguir como é realizada a pesquisa online:
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1) Após selecionar a opção 'Biblioteca', o usuário deverá clicar no primeiro item, 'Pesquisar/Reservar'. Feito isto, deverá
selecionar a categoria da pesquisa, ou seja, se prefere pesquisar por assunto, autor, título, entre outras opções.

Figura 4: Busca por categoria: Autor.

unipe.br |

/unipe |

@unipeoficial

Manual do Usuário | Centro de informação do Unipê

9

2) Quando a pesquisa for realizada, a lista de livros dos respectivos assuntos, autores, estará disponível. Localizado o
livro, selecione a opção 'Detalhes' para anotar os dados necessários para a localização do livro no acervo. Estes
dados são o número de chamada do exemplar, divididos em CDU e CUTTER como já foi citado anteriormente.

Figura 5: Selecionando a guia 'Ficha Catalográfica'. CDU e CUTTER que devem ser anotados.
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3) Com os dados anotados em mãos, o usuário irá ao acervo, fazer a busca pessoal pelos livros desejados.

Reserva

A reserva de livros, é utilizada, quando o usuário
fez a pesquisa online ou no balcão de consulta,
mas, não encontrou o livro desejado disponível
no sistema, ou na estante do acervo. Através da
reserva é possível ter acesso aos livros que não
estão disponíveis por estarem com outros
usuários. Quando é feita uma reserva o usuário
que está com tal livro tem um prazo para
devolução sem poder renová-lo, para que outros
possam da mesma forma ter acesso.

Figura 6: Reservando um livro que não está disponível.

Nota: A reserva só poderá ser feita,
quando não houver exemplares
disponíveis.
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Empréstimos/Renovação
Aqui o usuário poderá:
 Renovar o prazo de devolução dos livros que estão emprestados em seu nome.

Assim como a pesquisa, é necessário clicar na aba 'Biblioteca',
mas, no terceiro item o de 'Empréstimos/Renovação'. No
primeiro acesso antes de carregar a lista de livros, aparecerá
uma tela de atualização, necessária para a exibição de livros.
Clique na opção 'Avançar' por duas vezes e por último
'Concluir':

Figura 7: Tela de atualização

Nota: Caso não apareça a tela, o problema pode ser o
navegador que está utilizando, ou um bloqueio de pop-up.
Para solucionar o problema, você deverá utilizar outro
navegador, de preferência o Mozila Firefox e/ou
desbloquear o pop-up e atualizar a página, se o problema
persistir compareça de imediato a Biblioteca Central, para
não atrasar os exemplares ocasionando a aplicação de
multas.
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Após a atualização e correção de possíveis problemas, a lista de livros irá aparecer. Para renová-los, é preciso
selecioná-los e em seguida clicar na opção 'Processos' e confirmar a renovação.

Figura 8: Selecionando os livros realizando a renovação.

Feito isto, aguarde a tela de
conclusão aparecer informando
a nova data de devolução.

Figura 9: Conclusão da Renovação .
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