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Na caixa de login, vocêNa caixa de login, você
irá colocar o seu CPFirá colocar o seu CPF

Na caixa da senha, vocêNa caixa da senha, você
irá colocar a mesma doirá colocar a mesma do

seu SIGAAseu SIGAA





Na tela de busca básica, você terá uma
experiência simples e fácil de busca.

Na barra em cima estão os recursos
presentes na plataforma que mudam de
acordo com a base de dados selecionadas 



Para mudar as bases de dados basta clicar
no link "ESCOLHER BASES DE DADOS"

Irá abrir uma janela com todas
as bases de dados disponíveis
que permite que você
selecione a que preferir  



Clicando na seta ao lado de cada
opção aparecerá um breve
descrição das bases de dados
disponíveis.  



Selecionando na caixa de
seleção ao lado você filtra a
base de dados que deseja. 

Agora só clicar em OK



Se quiser uma busca mais específica
é só clicar em "OPÇÕES DE BUSCA" 

Irá aparecer essa nova
janela onde estará os
modos de busca



O 1º modo vai deixar o termo
digitado na caixa de busca na
ordem que foram colocados.  

Na parte de opções de busca vai aparecer esses modos

O 2º modo vai adicionar um "e"
entre os termos colocados na
caixa de busca. 

O 3º modo vai adicionar um "ou"
entre os termos colocados na
caixa de busca. 



Como exemplo deixamos no 1º modo de
busca e digitamos educação inclusiva e
depois só clicar em buscar.



E apareceram todos os resultados
possíveis da busca feita.



No lado esquerdo dos
resultados das buscas há
os filtros disponíveis para
sua busca ser a mais
específica possível.

Assim que selecionar
seus filtros a página irá
atualizar para mostrar o
novo resultado da busca.



Mantendo o cursor do mouse em cima da
lupa, aparecerá mais informações sobre a
obra à direita do título.



Para acessar a pasta
basta clicar no ícone
"PASTA" 

Clicando na pasta ao lado da
lupa, estará disponívei uma
pasta temporária para guardar
os itens durante a sua busca. 



Clicando em compartilhar você
poderá adicionar à pasta todos os
reultados exibidos

Criar um alerta por e-mail

Copiar um link persistente a sua
busca.



Logo irá aparecer esse aviso e é só clicar
no link "SIGN IN/CREATE ACCOUNT"

Para fazer o download da obra escolhida,
basta clicar no link "FULL DOWNLOAD"  



Irá aparecer essa página onde o cadastro é
feito, logo depois você conseguirá fazer seu
download.. 

Logo irá aparecer essa página onde você
irá digitar seu e-mail e sua senha, se já
cadastrado na plataforma. 
Caso não, só clicar no link "INSCREVER-SE".



E a qualquer momento você poderá
clicar no link "AJUDA" para visualizar
o sistema completo de ajuda.



Você ainda pode acessar a
coleção através do SIGAA

acadêmico!! 



 Acesse a Biblioteca Digital pelo Sigaa clicando no
link "BIBLIOTECA DIGITAL" que irá te redirecionar
para a tela inicial da plataforma.



Você ainda pode acessar a
coleção através do SIGAA

servidor!! 



Acesse também pelo Módulo do Servidor clicando no
link "BIBLIOTECA DIGITAL" que irá te redirecionar para a
página inicial da plataforma 



Você ainda pode acessar a
coleção pelo seu aparelho

móvel !! 





Estamos te aguardando em nossasEstamos te aguardando em nossas
capacitações, para saber sobrecapacitações, para saber sobre

nossas atividades bastanossas atividades basta
acessar nosso site acessar nosso site BibliotecaBiblioteca

Central Central e/ou e/ou redes sociaisredes sociais que que
seguem abaixo:seguem abaixo:

/DbcUnir/DbcUnir Canal Biblioteca Central Unir


