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Tela Principal 

Na tela principal do aplicativo 
é possível realizar uma busca 

ou se logar selecionando o 
ícone de menu superior. Para 
se logar selecione Usuário. 



Tela de Login 

Para se logar ao sistema 
utilize a senha única USP. 
Atenção, não é a senha 

utilizada para o empréstimo 
no balcão da Biblioteca 



Usuário Logado 

Ao se logar 3 novos menus 
aparecem: Empréstimos 
ativos, Reservas ativas e 

Histórico de empréstimos. 
Esses itens estão 

sincronizados com o Aleph e 
respondem a posição atual 

para o usuário. 

Outro campo disponível é o 
de Mensagem. Este campo 

permite que a biblioteca 
envie uma mensagem curta 
ao usuário. Para aparecer a 

mensagem basta preencher o 
campo: Mensagem para o 
OPAC no item Registro do 

Usuário no Módulo de 
Circulação do Aleph. 



Empréstimo Ativos  
e Renovação 

Selecionando Empréstimos 
ativos tem-se acesso à área 

com a lista das obras 
emprestadas no momento 

para o usuário. 

Puxando o item para o lado 
abre-se a opção Renovar. 
Selecionando Renovar, a 

obra, se passível de 
renovação, é renovada. Caso 

não seja possível um aviso 
será emitido para o usuário. 



Reservas Ativas 

As reservas efetivadas pelo 
usuário, tanto no balcão da 

biblioteca, quanto pelo 
Aplicativo ficam registradas 
no menu Reservas ativas. 

Caso o usuário queira excluir 
uma reserva basta puxar o 
item para o lado e a opção 

Apagar aparecerá. 



Histórico de Empréstimos 

Selecionando Histórico de 
empréstimos o usuário tem 
acesso a todas as obras já 

emprestadas e registradas no 
sistema. Caso a lista seja 
muito grande a abertura 
poderá demorar alguns 
segundos. Se deseja ter 

acesso a mais detalhes da 
obra basta selecionar a seta 

na frente do item 



Resultado da Busca 

Selecionando item Buscar no 
Menu superior, o usuário 

poderá realizar uma busca em 
toda base (inclui: Dedalus, 
Portal de Revistas, BDTD e 
BDPI). Os resultados são 

apresentados de 20 em 20. Se 
algum item interessar, basta 

selecioná-lo. 



Detalhes do Item e  
Opção de Reserva 

Serão apresentados os 
detalhes da obra e, em caso 

de itens impressos, aparecerá 
em qual biblioteca ele está 

disponível. 

Caso deseje reservar uma 
obra, puxe o item para o lado 
e a opção Reservar se abrirá. 



Refinando uma Busca 

Estando com uma busca ativa 
é possível Refiná-la, puxando 

a tela da esquerda para 
direita. As opções de 

filtragem são para os campos 
de busca, tipos de material e 

Biblioteca. 



Salvando Item nas Listas de 
Desejos ou Referências 

É possível também ao 
selecionar um item numa 

busca enviá-lo para sua Lista 
de Desejos e Referências. 

Basta selecionar o ícone de 
compartilhamento. Abrirá 
uma tela solicitando que o 
usuário escolha uma ação 
entre: Enviar por e-mail, 

Copiar para a Lista de Desejos 
e Copiar para a Lista de 

Referências. 



Exibindo o Item na Lista 

Selecionando o menu 
superior Listas têm-se três 
opções: Desejos, Sugestões 

(ainda não ativa no sistema) e 
Referências. É para cá que 

vêm os itens selecionados no 
item anterior. 



Consulta de ISBN  
(Código de Barras) 

Selecionando o menu 
superior Scanner, o usuário 
pode realizar uma busca no 

sistema pelo ISBN ou ISSN de 
uma obra e verificar se ela 

existe em alguma biblioteca 
da USP. Assim que 

identificado o item aparece 
automaticamente. 



Menu Mais 

O menu superior Mais, 
apresenta cinco opções para 

obter mais informações sobre 
as Bibliotecas da USP... 



Sobre as Bibliotecas 

O item Sobre as Bibliotecas, 
apresenta a lista de todas as 

Bibliotecas da USP. Ao 
selecionar uma, tem-se os 

dados de endereço, telefone, 
e-mail e horário de 

funcionamento, além da 
opção de tornar uma 

biblioteca sua preferida, 
permitindo que se refine 

resultados de busca somente 
para ela. 



Sobre o SIBi 

O item Sobre o SIBi, 
apresenta informações sobre 

o Sistema Integrado de 
Bibliotecas da USP. 



Fale com as Bibliotecas 

O item Fale com as 
Bibliotecas, permite que o 

usuário envie uma mensagem 
para o DT/SIBiUSP. 



Localização 

O item Localização, permite 
que o usuário, por meio de 

um mapa, visualize a 
localização das bibliotecas da 

USP. 



Biblioteca Preferida 

O item Biblioteca Preferida, 
apresenta o nome da 

biblioteca selecionada no 
item Sobre as Bibliotecas. 



Dúvidas sobre o Aplicativo 

Dúvidas sobre o aplicativo podem ser direcionadas 
ao DT/SIBiUSP atendimento@sibi.usp.br.  

Sempre que enviar um caso específico de erro, não 
se esqueça de enviar uma impressão da tela, o 
número USP do usuário, a data e horário, e a 

descrição completa do ocorrido. Assim, poderemos 
verificar o caso com maior rapidez. 

Obrigado, 
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