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1
 Outras informações além das expostas neste  pequeno manual, podem ser encontradas no manual do 

próprio Biblivre. Você pode encontra-lo passando o cursor do mouse em “Ajuda” e clicando em 
“Manual”, ele abre direto do navegador, sem a necessidade de realizar o download. 



1. Login 
Para realizar o Login é necessário abrir o aplicativo Biblivre, após irá aparecer a seguinte tela: 

 

Figura 1. Tela de início 

Clique em “NELP – Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa” e coloque seu login2 e senha no 

campo indicado. Abrirá a seguinte tela e você estará logado: 

                                                           
2
 O login e senha serão criados pelo administrador atual. Poderá ser editado caso seja escolhido pelo 

usuário. 



 

Figura 2. Tela de usuário administrador 

2. Pesquisa 
Após o login, passe o mouse no ícone “Pesquisa” e você verá que há quatro opções. São elas: 

 Bibliográfica: aqui fará uma pesquisa sobre um termo específico de sua escolha, o 

mesmo pode estar localizado em diferentes campos da catalogação da obra. 

 Autoridades: busca por autores. 

 Vocabulário: pesquisa pelas categorias das obras. 

 Distribuída: faz uma pesquisa nas principais bibliotecas de referência existentes no 

mundo. (Não há necessidade de fazer pesquisas com esta ferramenta). 



 

Figura 3. Tela de pesquisa. 

3. Circulação 
Ao passar o cursor do mouse em frente ao ícone “Circulação”, aparecerá as seguintes opções: 

Cadastro de Usuários: neste ícone poderá ser feiro o cadastro de usuários. (Para saber como 

realizar o cadastro, leia 3.1.). 

Empréstimos e devoluções: este ícone oferece os serviços de movimentações do acervo. (Para 

aprender a realizar estas tarefas, leia 3.2.). 

Reservas: neste ícone o administrador poderá realizar reservas solicitadas por usuários da 

biblioteca. (Para usar esta ferramenta, liar 3.3.). 

Cartões de acesso: ferramenta não utilizada no momento. 

Impressão de carteirinhas: ferramenta não utilizada no momento. 

3.1. Cadastro de usuários 
Para realizar o cadastro de usuários, o administrador do acervo, deverá seguir os passos do 

item anterior e clicar em “Cadastro de Usuários”.  



Abrirá uma tela de pesquisa, antes de cadastrar um novo usuário, verifique se o mesmo já não 

possua cadastro no sistema. Se não, pode continuar o cadastro clicando em “Novo usuário”. 

Para o cadastro será necessário as seguintes informações: 

Nome; 

Tipo de usuário (Acadêmico de Pós-Graduação, Acadêmico de Graduação, Administrador, 

Técnico, Professor; Professores da rede pública e privada de ensino do município); 

E-mail; 

Gênero; 

Celular; 

Telefone residencial; 

Observações (neste campo é imprescindível a presença do curso do discente ou da unidade de 

Lotação do Professor/Técnico, ainda se faz necessária a inserção do número de matrícula para 

discentes e SIAPE para técnicos e professores. Já para professores da rede pública e privada de 

ensino do município, deverá ser colocado o número de Matrícula estadual ou municipal destes 

usuários). 

Realizado todos estes passos, clique em salvar e pronto. 

3.2. Empréstimo e devoluções 
Passe o cursor do mouse em “Circulação” e depois clique em “Empréstimos e devoluções”. 

Aparecerá duas caixas de pesquisa. Em uma delas o administrador deverá pesquisar o nome 

do usuário que quer retirar o material. Ao realizar a pesquisa pelo nome do usuário, clique em 

“Selecionar leitor”. 



 

Figura 4. Selecionar leitor. 

Selecionado o usuário, clique na outra caixa de pesquisa coloque o número de registro do 

material. Para finalizar clique em “Emprestar” e está pronto.  

 

Figura 5. Empréstimo de material. 

Ao finalizar aparecerá a seguinte tela: 



 

Figura 6. Material emprestado. 

Para realizar a devolução, basta realizar os mesmos procedimentos, selecionar o usuário e 

clicar em “Devolver”. 

3.3. Reservas 
Para realizar Reservas, passe o cursor do mouse sobre o ícone “Circulação” e clique em 

“Reservas”, siga os mesmos procedimentos do item anterior e estará pronta a ação. 

4. Catalogação e impressão de etiquetas 
Neste item será realizada a catalogação de material e a impressão de etiquetas. 

4.1. Catalogação de obras 
Para realizar a catalogação de obras, passe o cursor no item “Catalogação” e clique na 

palavra “Bibliográfica” e irá aparecer a seguinte tela: 

 

Verifique antes de começar a catalogação se o acervo possui a obra a ser catalogada3. Caso 

o acervo já possua a obra crie somente um novo exemplar (cf. seção ?). E caso não possua, 

                                                           
3
 Edições diferentes constam como obras em separado. 



deverá ser realizado o procedimento de catalogação de obra, para isso basta clicar no 

botão “Novo registro”. A seguinte tela aparecerá. 

 

Os itens necessários para catalogação serão listados abaixo: 

Tipo de material (se é um livro, panfleto, filme, etc.); 

Campo 020 (ISBN); 

Campo 090 (Número de chamada4 - Localização); 

Campo 100 ou 110 ou 111 (para indicar autoridade); 

Campo 130 ou 240 (para indicar o título da obra); 

Campo 245 (para indicar título principal); 

Campo 250 (para indicar edição5); 

Campo 260 (para indicar imprenta); 

Campo 300 (para indicar as características físicas da obra6); 

                                                           
4
 O Núcleo utiliza a CDU, não a CDD ou outra forma alternativa de número de chamada. 

5
 Não se faz necessário se edição da obra a ser incluída for a 1ª. 

6
 Números de páginas devem ser indicados como no seguinte exemplo: 25 p., caso não houver 

paginação, colocar “sem paginação”; já indicação de ilustrações, deverá ser indicado da seguinte forma: 
“ilus. color.” (ilustrado e colorido.), caso a ilustração seja fotografia indicar com “fot.”, para ilustrações 
colocar “mapa.” e tabelas “tab.”, ainda  há casos de ilustrações não coloridas, nestes casos deve-se 
colocar somente “ilus.”. 



Campo 500 (para notas gerais, como por exemplo, se a obra possuir um CD ou DVD, este 

deve ser catalogado como uma obra diferente e neste item deverá ser colocado 

“Acompanha CD que se encontra em CDU / Cutter”, o mesmo vale na catalogação do 

objeto que acompanha a obra principal “Acompanha livro que se encontra em CDU / 

Cutter”.); 

Campo 650 (indica os assuntos. Exemplo: Literatura brasileira; História do Brasil; Ciência da 

Informação; Linguística; Literatura infantil; etc.); 

Campos 700 ou 710 ou 711 (indicam autoridades secundárias7); 

E por último o item “Exemplares” onde se deve preencher a quantidade de exemplares 

disponíveis dessa obra e qual a sua origem (compra, doação, abono por multa, etc.). 

Dúvidas acerca da catalogação de obras, é só clicar em “editar registro” e seguir o modelo. 

4.2. Catalogação de exemplares 
Após criar o registro da obra, é necessário editar o registro dos exemplares computados no 

item “Exemplares” da catalogação de obras. Para editar é preciso seguir os seguintes 

passos: 

No resumo da obra catalogada, clique em “Exemplares” e a seguinte tela abrirá: 

 

Clique no botão “abrir registro”. 

Edite o número de tombo que estará algo como este: “..Bib.2017.01”. NO lugar deste 

número deverá ser colocado o mesmo “Nº do registro”, por exemplo, na imagem acima o 

                                                           
7
 Neste item podem ser colocados ilustradores, coautores de obras publicadas ou organizadas. 

Tradutores não devem ser colocados como autoridade secundária. 



tombo patrimonial é igual ao Nº do registro. Retire o número do exemplar no campo 090; 

adicione a fonte e a forma de aquisição no item 541 (se necessário). 

4.3. Impressão de etiquetas 
Para realizar a impressão de etiquetas, passe o cursor no item “Catalogação” e clique nas 

palavras “Impressão de etiquetas” e irá aparecer a seguinte tela: 

 

Você pode pesquisar os exemplares a ter etiqueta impressa por nome, autor, período de 

catalogação ou tipo de material. Para novos exemplares ainda sem etiquetas, marque a opção 

e clique em “Listar todos”. 

 



Clique em “selecionar exemplares desta página” e aparecerá a seguinte tela: 

 

Clique em “Imprimir etiquetas” e essa outra tela abrirá: 

 



Selecione na barra de seleção a opção: A4 14 Etiquetas (38.1 mm x 99.0 mm) e selecione em 

qual etiqueta deseja iniciar a impressão (para etiquetas novas clique em 1). Uma nova janela 

abrirá no navegador onde poderá conferir se as etiquetas estão corretas e poderá realizar a 

impressão direto pelo navegador. 

5. Realização do Backup 
Neste item serão descritos os passos para realização do backup dos dados do acervo. 

Para isto passe o cursor no item “Administração” e clique em “Manutenção” e irá aparecer 

a seguinte tela: 

 

Clique em “gerar backup completo” e está pronto o backup. 

Ao realizar o download do backup, salve-o em um local seguro junto com todos os backups 

anteriores, recomendamos deixar uma cópia dos backups realizados salvo no PC do núcleo 

e outra na conta Google Drive do Núcleo. 

6. Geração de relatórios 
Neste item serão descritos os passos geração de relatórios contendo os dados do acervo. 



Para isto passe o cursor no item “Administração” e clique em “Relatórios” selecione o 

período e faça o download dos relatórios. 

7. Obras raras 
Diferentemente das outras obras que compõem o acervo, as obras raras possuem um 

acondicionamento e catalogação diferenciadas. O registro delas é feito através da 

referencia bibliográfica citada em um arquivo na pasta “Funcionamento” na área de 

trabalho. Após colocar a referência da obra no arquivo e salvá-lo, deve-se colocar a obra 

nas caixas arquivo de papelão correspondente ao seu ano de publicação. 

Para ser considerada uma obra rara deve-se levar simplesmente a data de publicação do 

exemplar, serão aceitas como obras raras publicações com data de publicação até os anos 

1969, após essa data as obras entrarão em outros acervos do Núcleo. 

OBS.: As obras raras não são registradas no sistema Biblivre. 

 


