
Módulo Biblioteca
Uso dos Serviços da Biblioteca

Discente



IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
Este documento demonstra os procedimentos para uso dos serviços disponíveis no módulo Biblioteca dentro do 
SIGAA – Sistema Integrado Gestão de Atividades Acadêmicas.

ACESSO AO SISTEMA
Acessar a página da UNILA: http://unila.edu.br

Ou acessar pelo endereço: http://sig.unila.edu.br/sigaa
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Informe seu usuário e senha do sistema SIGAA e clique 
no botão “Entrar”.

Página inicial discente, no sistema SIGAA.

OBS: para mais informações, acessar Manual – Módulo Biblioteca: 
é preciso cadastrar-se para poder utilizar os serviços da Biblioteca. 
Disponível em: <http://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/
manual_cadastro_senha_tae.pdf>. Acesso em: 01 set. 2014.
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Clique em “Biblioteca”. Lembramos que para o 
primeiro acesso, o discente deverá cadastrar-se para 
Utilizar os Serviços da biblioteca.

USO DOS SERVIÇOS DA BiUNILA
No link “Biblioteca” você terá acesso a diversos 
serviços disponíveis da BiUNILA, como Pesquisar 
Material no Acervo; Empréstimos; Informações ao 
Usuário e Reservas de Materiais.



3.1

Serviço > Pesquisa no Acervo

Pesquisar Material no Acervo
Na aba “Busca Simples”, preencha o campo livre 
com termo desejado e clique e “Pesquisar”. Os 
campos são: campo livre, Ordenação, Registros por 
página, Biblioteca, Coleção e Tipos de Material.



Na aba “Busca Multicampo”, preencha os campos 
conforme desejado e clique em “Pesquisar”. Os 
campos são: Título, Autor, Assunto, Local de 
Publicação, Editora, Ano de Publicação, Ordenação, 
Registros por página, Biblioteca, Coleção e Tipos de 
Material.

Na aba “Busca Avançada”, preencha os campos 
conforme desejado, selecione o operador boleano e 
clique em “Pesquisar”. São três opções de campos, 
item selecionável, operadores boleanos (“E”; “OU” e 
“NÃO”), Ordenação, Registros por página, Biblioteca, 
Coleção e Tipos de Material.



BUSCADORES BOLEANOS

E
Medicina

E
trabalho

Recupera documentos que contenham as duas palavras: medicina e 
trabalho.

OU
Medicina

OU
trabalho

Recupera documentos que contenham a palavra medicina ou a palavra 
trabalho, ou ainda documentos que contenham as duas palavras (medicina 
e trabalho).

NÃO
Medicina

NÃO
trabalho

Recupera documentos que contenham apenas a palavra medicina e que 
não contenham a palavra trabalho.

Fonte: Biblioteca de Évora. Disponível em: < http://www.bib.uevora.pt/>. Acesso em: 01 set 2014 (tradução nossa).

Funções dos Operadores “E”, “OU” e “NÃO”:

Na aba “Busca de Autoridade”, preencha os campos autor e/ou assunto e clique em “Pesquisar”. 
Os campos são: Autor, Assunto, Ordenação; entrada Autorizada Autor e Registros por página.



3.2
Empréstimos

Biblioteca > Visualizar meus empréstimos em aberto



Biblioteca > Renovar empréstimo.

Selecione item ou itens a serem renovados.



Abrirá uma janela para confirmar a(s) renovação(ões).

Aparecerá a confirmação de renovação.



Clicar em “Comprovante” - o documento que imprimir 
conterá as seguintes informações:

Biblioteca > Emitir Histórico

Basta selecionar a data inicial e final e clicar em 
“Emitir Histórico”.



O sistema emitirá um documento assim:

Biblioteca > Imprimir GRU para pagamento das multas 
na biblioteca



Visualizar meus vínculos no sistema

3.3
Informações ao Usuário



Visualizar as Políticas de Empréstimos

Atenção à informação destacada no quadro vermelho, sobre a 
Política de Empréstimo.

3.4
Reservas de Material Bibliográficos



Visualizar minhas reservas

Solicitar nova reserva: o Sistema SIGAA disponibiliza 
abas de busca - Simples, Multicampo e Avançada.

OBS: para mais informações sobre busca no acervo, ver item: 
3.1 - Pesquisar Material no Acervo



3.5
Pesquisar Artigo no Acervo

3.6
Disseminação Seletiva da Informação
Cadastrar Interesse



Contatos
Serviço de Referência: referencia.biunila@unila.edu.br

Bibliotecários
Francielle Mesquita: francielle.mesquita@unila.edu.br
Nilson Junior: nilson.junior@unila.edu.br
Telefone: 55 (45) 3529-2753



Biblioteca Latino-Americana
Avenida Tancredo Neves, 6731 - PTI - Foz do Iguaçu - Paraná

www.unila.edu.br


