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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



Aqui terá a possibilidade de verificar:
    •Quantos livros requisitou até ao momento;
    •Quantos livros tem por devolver;
    •Consultar os prazos de devolução;
    •Possibilidade de fazer 2 renovações on-line.

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



EXPORTAR REGISTOS
Após a pesquisa, é possível selecionar e guardar os registos

Selecionar e guardar
Selecione os livros que
pretende que sejam
exportados
Clique em guardar registos
marcados

Clique em guardar página
toda

OU



EXPORTAR REGISTOS
Após a seleção dos registos

Clique em Exportar registos guardados



EXPORTAR REGISTOS
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.

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.



RESERVAR EXEMPLARES
Após selecionar e guardar os registos

Selecione os títulos a reservar e defina uma data limite para levantamento

Pedido bem sucedido: O exemplar está disponível, é passível de empréstimo
livre e o pedido de reserva é aceite.
Pedido falhado: O exemplar não é passível de reserva porque a sua categoria de
empréstimo não o permite (ex: empréstimo curto ou não autorizado).



CATÁLOGO SIBUC
BOAS PESQUISAS! 

Equipa da BNS - Setembro de 2022
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