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O que você pode fazer?
Pesquisar os títulos disponíveis nas
bibliotecas da USP;
Checar se um material está
emprestado ou não;
Anotar a localização (número de
chamada) para encontrar o material
no acervo;
Reservar materiais emprestados;
Acompanhar os empréstimos e
consultar as datas de devolução;
Renovar materiais emprestados;
Consultar seu histórico de
empréstimos.



Pesquisa por um campo específico, por meio de
uma caixa de busca única. BUSCA SIMPLES



BUSCA SIMPLES

É possível escolher
um Campo para
Busca: Título, Autor,
Assunto etc.

Usar a opção Palavras
Adjacentes no
assunto "psicologia
social", por exemplo,
significa que 
o sistema recupera
registros com a
palavra "psicologia"
próxima à palavra
"social". 

Em Base para Busca, é
possível contemplar
todas as bibliotecas
USP (Catálogo Geral)
ou selecionar a
biblioteca de seu
interesse, por
exemplo, IP - Instituto
de Psicologia.



Exemplo de pesquisa de um título de uma revista,
usando os filtros Campo para Busca e Bases de Dados.BUSCA SIMPLES



No item Acervo/Localização, clicar na biblioteca de
interesse para conferir a disponibilidade do fascículo.resultado de 

busca: revista



Pesquisa por vários campos por meio da
combinação de caixas de busca. BUSCA AVANÇADA



Sempre clicar no item Acervo/Localização para verificar se
o livro está disponível. Verificar o Status do material para
confirmar se pode ser emprestado.

resultado de
busca: LIVRO

Consta um exemplar
disponível e um
emprestado no
acervo do IPUSP.

Anotar a localização
do material para
encontrá-lo na
estante.



A reserva só poderá ser feita quando todos os itens estiverem
emprestados. O item Reserva apenas estará disponível para materiais
emprestados. Ficará desabilitado quando o material estiver na estante.

reserva
de materiais



reserva
de materiais



reserva
de materiais



CHECAR EMPRÉSTIMOS
E RENOVAR



CHECAR EMPRÉSTIMOS
E RENOVAR



CHECAR EMPRÉSTIMOS
E RENOVAR

Após o login, clicar em Usuário para acessar as
informações de sua conta.



Em Pedidos de Reserva,
estão listadas suas

solicitações e outros
detalhes como 
posição na fila. 

Para renovar, clicar no número de empréstimos. O
material poderá ser renovado por no máximo três
vezes, desde que não haja reserva e o usuário não
tenha impedimento. 

CHECAR EMPRÉSTIMOS
E RENOVAR

Esgotadas as três
renovações, o usuário

deverá realizar a devolução
da obra na Biblioteca e

emprestá-la novamente no
Balcão de Atendimento.

No item Histórico de
Empréstimo, é possível

checar a lista de materiais
já emprestados.



Selecione o material que deseja renovar e clique
em Renovar Todos ou Renovar Selecionados.CHECAR EMPRÉSTIMOS

E RENOVAR



CHECAR EMPRÉSTIMOS
E RENOVAR

Lembre-se de Encerrar Sessão para sair
de sua conta.



biblioteca dante moreira leite
Instituto de Psicologia
Universidade de São Paulo

www.facebook.com/bibliotecaipusp

bibip@usp.br

www.ip.usp.br/site/biblioteca
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