
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS
               Laboratório associado

https://www.ces.uc.pt/pt

Centro de Estudos Sociais (Alta)
Colégio de S. Jerónimo

 Largo D. Dinis
 Apartado 3087

 3000-995 Coimbra, Portugal

 



CATÁLOGO SIBUC
COMO UTILIZAR?

 ÁREA DO UTILIZADOR                                          EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEITURA

http://webopac.sib.uc.pt/search*por~S30

https://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/MANUAL_SIBUC.pdf


CATÁLOGO SIBUC
COMO ACEDER?



ÁREA DO UTILIZADOR
Para aceder à área do utilizador necessita:

Nome
Nº de estudante / código de barras
Criar um PIN (8 a 12 números)

No fim, clique em VALIDAR



O histórico de leituras.
Aqui terá a possibilidade de verificar:

Quando terminar a
pesquisa
Clique em desligar e irá
encerrar a sessão do seu
registo.

Nova pesquisa
Aparecerá uma mensagem
no topo do seu registo:
"Está ligado à Universidade
de Coimbra …"

e-mail.yey@email.com

ÁREA DO UTILIZADOR
Após a validação, vai entrar na seu Registo de leitura

Clique em Histórico
de Leitura, para
consultar os títulos
que requisitou.



e-mail.yey@email.com

EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEITURA
Exportar as referências bibliográficas dos livros que requisitou

Clique em Export
Reading History,
para exportar o
histórico de leitura

NOTA: Até ao momento, ainda não é possível exportar registos
individualmente.

https://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/MANUAL_SIBUC.pdf


EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEITURA
Selecionar o formato e modo de envio

Ecrã Completo – Inclui todos os dados do registo bibliográfico e o sumário de registo de exemplar.

Formato abreviado – Inclui os dados principais do registo bibliográfico.

Pro-Cite – Desconfigura a informação enviada.

End-Note/RefWorks – Apresenta o formato reduzido da referência bibliográfica com alguma desconfiguração.

MARC – Apresenta o registo bibliográfico com as respetivas etiquetas de codificação.

NP 405 – Apresenta o registo bibliográfico de acordo com as normas portuguesas.

ISBD – Apresenta o registo bibliográfico de acordo com as normas internacionais de descrição bibliográfica normalizada.

https://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/MANUAL_SIBUC.pdf


EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEITURA
Exemplo de exportação pela NP405

E-mail - Usando um dos formatos disponíveis. 
Ecrã - Facilitará a recuperação da informação para eventual
criação de bibliografias.
Disco local (esta opção exporta apenas em formato (.txt).

NOTA: Usando o formato NP 405 e ISBD o utilizador só poderá
exportar para o email depois de visualizar os registos no ecrã.

https://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/MANUAL_SIBUC.pdf


EXPORTAÇÃO DO HISTÓRICO DE LEITURA
Após a exportação

Pode RECOMEÇAR com
uma nova pesquisa

NOTA: Não se esqueça de encerrar a sua sessão!

Pode iniciar uma NOVA PESQUISA,
com os parâmetros já definidos

ou

https://www.ces.uc.pt/biblioteca/documentos/MANUAL_SIBUC.pdf


CATÁLOGO SIBUC
BOAS PESQUISAS! 
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