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Autosserviço On-line

Como fazer uma reserva

Veja a sua conta da biblioteca

Se um item que você deseja pedir emprestado já estiver emprestado, ou não tiverem
nenhuma cópia disponível em sua biblioteca, você pode fazer um pedido de reserva
on-line. Assim que estiver disponível, ele será entregue na sua biblioteca preferida.

Observe os itens que pegou emprestado atualmente, verifique as suas reservas, atualize os
seus dados de contato ou altere o seu PIN.

Passo 1

 aça o login no catálogo da biblioteca, clicando no link Login no canto
F
superior direito da tela.

Passo 1

 aça login no catálogo da biblioteca clicando no link Minha Conta/Renovar meus
F
empréstimos no canto superior direito da tela.

Passo 2

Passo 2

Digite o número do seu cartão da biblioteca como ID de usuário e senha e,
em seguida, clique em enviar.

Digite o número do seu cartão da biblioteca como ID de usuário e senha e,
em seguida, clique em enviar.

Passo 3

Passo 3

A sua conta da biblioteca abre e exibe os seus itens retirados atuais.

Passo 4

Clique em qualquer um dos links no lado esquerdo da tela para acessar
mais informações da conta. Por exemplo, Reservas, Minhas Listas ou Meus
eBooks.

 uando encontrar um item que gostaria de pegar emprestado, pode
Q
ver se esse item está Disponível ou Indisponível olhando no indicador de
disponibilidade ao lado de itens nos resultados da pesquisa ou clicando no
link ver tudo.

Passo 4

Clique no botão Reservar.

Passo 5

A sua biblioteca local será o local padrão para a retirada do seu item
solicitado. Se você quiser mudar isso, selecione no menu suspenso a
biblioteca onde deseja pegar o item, e clique no botão Enviar.

Para atualizar os seus dados de contato, clique em Entre em Contato Conosco e
nos forneça as suas novas informações. Será necessário a comprovação de seu novo
endereço na sua visita seguinte à biblioteca.

Como renovar os seus empréstimos
Se ninguém estiver à espera do item, pode renovar seus empréstimos on-line por mais
duas semanas.
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Passo 1

Faça login no catálogo da biblioteca clicando no link Minha Conta/Renovar meus
empréstimos no canto superior direito da tela.

Passo 2

Digite o número do seu cartão da biblioteca como ID de usuário e senha e,
em seguida, clique em enviar.

Passo 3

A sua conta da biblioteca abre e exibe os seus itens retirados atuais.

Passo 4

Marque a caixa de seleção ao lado dos itens que você deseja renovar (ou
clique no botão Renovar Todos para renovar todos os seus empréstimos).

Passo 5

Clique no botão Renovar Marcado.

Passo 6

Clique em Sim para confirmar que você gostaria de prosseguir com a
renovação.
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