
COMO UTILIZAR O SISTEMA DE
BUSCA DO ACERVO DA BIUNILA



O objetivo deste documento é 
apresentar quais são as formas de 
consultar o acervo da Biblioteca 
Latino-Americana–BIUNILA, através 
do Módulo Biblioteca do SIGAA.

CONSULTA AO ACERVO BIUNILA



1. Entrar no site da 
UNILA.

2. Clicar em 
“Biblioteca”, no 
menu esquerdo da 
página.

3. Clicar em 
“Consulta ao 
Acervo”, conforme 
figura ao lado.

PRIMEIRO PASSO



Aparecerá a tela com os seguintes tipos de busca.

SEGUNDO PASSO



É a primeira forma de busca que aparece no sistema. Para esse tipo de 

consulta, você deve possuir alguns dados do material que deseja: Título, Autor, 

Assunto, Local de Publicação, Editora e/ou Ano de Publicação.

No campo biblioteca, há a possibilidade de escolher se a busca está 

relacionada à Biblioteca Central ou alguma Setorial. E no tipo de material, há a 

opção de selecionar, por exemplo, somente materiais em DVD.

BUSCA MULTICAMPO



Na aba “Busca Avançada”, preencha os campos conforme desejado, 

selecione o operador booleano e clique em “Pesquisar”.

Pode-se preencher até 3 campos selecionáveis com as opções: Assunto, 

Autor, Título, Série, Local, Editora, Ano, Edição, Idioma, ISBN, ISSN, CDU, 

Título Uniforme, Notas, Biblioteca, Coleção e Tipo de Material.

BUSCA AVANÇADA



OPERADORES BOOLEANOS

O operador booleano, escolhido na busca, apresenta as seguintes funções:



Na aba “Busca de Autoridade”, há a possibilidade de exportar o Catálogo 

de Autoridades e Assunto (serviço para outras bibliotecas).

BUSCA DE AUTORIDADE



Na aba “Busca Simples”, preencha o campo livre com o termo desejado e 

clique em “Pesquisar”. Os campos são: Campo Livre, Ordenação, Registros 

por Página, Biblioteca, Coleção e Tipos de Material.

BUSCA SIMPLES



LISTA DE REFERÊNCIAS

Quando pesquisar um assunto e quiser uma lista de Referências sobre  ele, 

basta clicar em “Gerar Formato da ABNT”.

O sistema gera um arquivo em “.txt” com as referências em formato ABNT.



Manual elaborado pelos bibliotecários Francielle Mesquita e Nilson Júnior, 

do Setor de Referência da BIUNILA – Outubro, 2014.

Contato: referencia.biunila@unila.edu.br
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