
Departamento de Bibliotecas

Conheça sua biblioteca



Conheça sua biblioteca

• A Universidade Católica de Santos 

disponibiliza nas bibliotecas uma vasta 

coleção de livros, revistas e documentos. 

• Para ter acesso ao acervo, basta que o aluno 

regularmente matriculado vá à biblioteca e 

crie uma senha, que dará acesso aos 

serviços oferecidos pela web. 



Conheça sua biblioteca

• Para ter acesso via web, entre no portal da UniSantos 

em www.unisantos.br e clique em BIBLIOTECA



Bibliotecas

• A Universidade Católica de Santos possui quatro bibliotecas 

em três campi



Acervo geral da 

Universidade

• O acervo geral das bibliotecas inclui livros e 

revistas (edições nacionais e estrangeiras) que 

atendem a demanda de todos os cursos da 

Católica de Santos.

• Acervo geral da Universidade: 

270 mil itens



Campus                                            

Dom Idílio José Soares

• Os cursos do Campus Dom Idílio têm à 

disposição, na biblioteca, um amplo 

acervo composto por livros, revistas 

(nacionais e estrangeiras) e bases de 

dados (e-books e periódicos eletrônicos)

• Acervo: 165 mil itens



Campus Boqueirão

Biblioteca de Arquitetura e 

Design de Interiores

• Livros e revistas 

(edições nacionais e 

estrangeiras) nas áreas 

de ambos os cursos.

• Acervo: 33 mil itens

Biblioteca de Direito

• Basicamente, obras 

especializadas nas áreas 

de Direito Público e 

Privado, Legislação e 

Jurisprudência.

• Acervo: 40 mil itens



Campus

Dom David Picão

• Biblioteca constituída por livros e revistas 

(edições nacionais e estrangeiras) voltados ao 

Curso de Pedagogia e ao Parfor

• Acervo: 28 mil itens



Regulamento e comunicados

• A biblioteca é um espaço comunitário. Seu bom 

funcionamento depende do respeito às regras de uso. 

• Fique informado acessando o regulamento das bibliotecas.



Regulamento e comunicados

Fique atento!

• Observe as datas de devolução dos materiais 
emprestados. O atraso implica multa diária.

• Renovações podem ser feitas pela Internet, desde que 
não haja reserva e/ou atraso do material.

• O sistema permite até cinco renovações para o mesmo 
usuário.

• Evite fazer as renovações em cima da hora.

• Atualize o e-mail para receber mensagens e avisos da 
biblioteca. O não recebimento da mensagem pelo e-
mail, independentemente do motivo, não isenta de 
pagamento de multa na devolução com atraso.



Acesso aos serviços

• O catálogo on-line possibilita acesso aos registros bibliográficos de todo o 

acervo das bibliotecas da UniSantos.



Pesquisa Geral

• A interface de busca é bastante simples. Basta colocar um termo para 

pesquisa. 

• Embora seja a forma mais rápida, nem sempre é a melhor alternativa, 

tendo em vista o grande número de registros existentes.



Pesquisa Geral

• Em Pesquisa Geral, utilizaremos um termo simples e dessa 

forma obteremos os resultados. Usamos a palavra grafismo, 

apresentando dois resultados.



Detalhes da pesquisa

• Nas abas acima do título, observe as informações: cesta

(permite selecionar os títulos desejados para armazenar, 

visualizar na tela e enviar por e-mail), autores (permite visualizar 

outros livros do mesmo autor), assuntos (permite visualizar os 

assuntos e remeter para novas pesquisas)



Detalhes da pesquisa

• Abaixo de cada título observe as seguintes 
informações: exemplares (informa o número de 
exemplares existente no acervo e a disponibilidade 
deles), referência (indica o formato para apresentação 
de referências bibliográficas de acordo com as normas 
da ABNT), Marc (é o formato utilizado para catalogação 
do livro no sistema), reserva (permite fazer a reserva 
quando o livro não está disponível no acervo, ou seja, 
está emprestado), solicitação de empréstimo (permite 
solicitar livros de outras bibliotecas da UniSantos para 
a sua biblioteca de origem)



Detalhes da pesquisa



Número de chamada

• Após a consulta, verifique o número de chamada do livro para 

localizá-lo no acervo. Solicite auxílio na biblioteca sobre como 

proceder à busca nas estantes.

• O número de chamada do livro é adotado em qualquer biblioteca, 

de forma a permitir a localização dele no acervo.



Outras opções de consulta

• Além da pesquisa geral, você pode fazer pesquisas mais 

elaboradas refinando a forma de busca em 

MAIS OPÇOES DE CONSULTA



Outras opções de consulta

• Em mais opções de consulta, você pode pesquisar 

por autor, título, assunto e livre



Pesquisando por autor



Solicitação de empréstimo

• Se o livro pesquisado estiver em outra biblioteca, ele pode ser 

solicitado pelo sistema. 

• Após a pesquisa, verifique em exemplares e clique em 

solicitação de empréstimo.



Solicitação de empréstimo

• A solicitação só será atendida se for livro de outro campus



Solicitação de empréstimo



Reserva de livro

• Quando não houver exemplares disponíveis de um  livro, faça 

a reserva pelo sistema 



Reserva de livro

• De que forma?



Reserva de livro



Cadastro

• Mantenha seu cadastro sempre atualizado 
para poder receber todas as informações do 
sistema, como avisos de devolução, liberação 
de reserva, atrasos, etc.

• Para esclarecimento de dúvidas, dirija-se a 
uma das bibliotecas.


