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 Prezado(a) aluno(a), seja bem-vindo(a)!

 Este é um manual de acesso ao Catálogo online do Sistema de Bibliotecas UniFil. 

 Nosso acervo dispõe atualmente com quase 90.000 títulos de livros, que 
compreendem obras físicas e eletrônicas, cujo objetivo é atender a comunidade acadêmica do 
Centro Universitário Filadélfia.

 Para facilitar a sua busca pelos materiais, segue o passo-a-passo.

 Primeiramente, acesse o Portal do Aluno UniFil e clique na página referente ao seu 
curso. Localize, no menu presente ao lado esquerdo da tela, a aba “Bibliotecas” e, em seguida, 
“Catálogo Online”, como nas imagens abaixo.



 Uma nova tela será aberta, com a seguinte apresentação: 

 Nesta página, você pode procurar pelo material que necessita, utilizando os filtros de 
busca (título, autor, assunto, etc). Na parte inferior, estão dispostas informações atualizadas 
para melhor direcionar os alunos de acordo com o Campus frequentado.  Mais abaixo, consta 
o Manual de Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos e Templates para os mesmos, 
visando auxiliar o aluno da graduação e pós-graduação na realização de seus trabalhos.

 Para ter acesso aos materiais online, é imprescindível que o aluno crie uma senha na 
Biblioteca, que poderá ser solicitada pelo e-mail: biblioteca@unifil.br ou telefone: 3375-
7424.

 Ao pesquisar por algum material, atente-se ao tipo de obra que se trata (se é um livro 
físico, um recurso eletrônico, TCC, etc.), bem como em qual Biblioteca ele está disponível. 
Esta informação está indicada da seguinte forma: (BCU), para materiais localizados na 
Biblioteca Central, do Campus JK, (BSC, ou Biblioteca Setorial Canadá), para obras situadas 
no Campus Canadá, (BSP, Biblioteca Setorial Palhano), para o Campus Palhano, (BSEng, ou 
o Campus de Engenharia) e (BCL, para Biblioteca do Colégio Londrinense), como mostrado a 
seguir:



 No caso de obras físicas, o Catálogo exibirá um número de chamada para orientá-lo 
na busca pelo acervo. É importante que anote esse número caso necessite encontrá-lo na 
Biblioteca junto ao atendente responsável no local. Veja, também, se há algum exemplar 
disponível no acervo, clicando em “exemplares”, pois há a possibilidade de o material estar 
emprestado por outra pessoa.



 Na imagem acima, o ex. 1 é um material de “Consulta local”, ou seja, ele é apenas para 
consulta na biblioteca.

 Se todos os exemplares estiverem emprestados, o aluno tem a opção de realizar a 
reserva do livro para que possa emprestá-lo quando algum exemplar for devolvido. Se optar 
por este recurso, atente-se ao seu e-mail, pois lá você receberá um informativo de que o seu 
livro está no balcão te esperando!



 O aluno também pode fazer a solicitação de empréstimo, assim é só vir até a biblioteca 
depois de receber um e-mail com a informação: “os livros solicitados estão disponíveis para 
retirada no balcão da biblioteca”. É muito importante que as informações de e-mail estejam 
preenchidas corretamente, pois através deste que entraremos em contato. Esta solicitação no 
Catálogo, se dá da seguinte forma:

 No caso dos recursos eletrônicos, o aluno deve clicar no cadeado, como mostra a 
imagem abaixo, que o conduzirá para uma página em que ele deve inserir matrícula e senha 
(a da Biblioteca, não a do Portal!)



Sobre a utilização do espaço físico da Biblioteca:

 Ressaltamos a importância do cumprimento dos protocolos de distanciamento e higiene para 
circulação nas Bibliotecas. O uso de máscara é obrigatório, tanto no acervo, quanto nas mesas de 
estudo, cuja capacidade é de dois alunos.

 É expressamente proibido entrar no interior das Bibliotecas portando alimentos e bebidas 
(exceto água), bolsas, mochilas e sacolas, que poderão ser depositados no guarda-volume. 

 As Bibliotecas não se responsabilizam pelos materiais deixados nos guarda-volumes, ou em 
seu interior, como mesas, salas de estudo e pesquisa.

 Os empréstimos de obras físicas obedecem aos seguintes procedimentos:
O aluno poderá consultar no terminal de pesquisa, na página do Catálogo online, e verificar a 
disponibilidade do material que procura, consultando o atendente no local em caso de dúvidas.

 Pelo número de chamada, localizará no acervo a obra e irá se dirigir ao balcão de atendimento 
para realizar o empréstimo (caso ainda não tenha cadastrado uma senha).

 Aqueles que já possuem uma senha de empréstimo, podem se dirigir ao terminal do 
“autoempréstimo” e, em seguida, passar pelo atendente para a liberação do empréstimo.

 É proibido sair da Biblioteca com livros que não foram emprestados!

 Caso o empréstimo tenha ocorrido, o aluno terá direito a 7 dias com o livro, podendo renová-
lo até a data limite, tanto no balcão de atendimento, quanto pela página do Catálogo, como 
demonstrado a seguir:





 Quando abrir sua conta, verá que existe um limite de 3 renovações via Catálogo. Os títulos no 
Catálogo deverão ser renovados um por um, manualmente. Então confira se a data de devolução foi 
realmente atualizada.  

 Atente-se aos prazos para comparecer à Biblioteca e efetuar a devolução de seu livro. 
Lembramos que o atraso na devolução acarretará numa multa diária de R$ 2,00, por dia e por 
exemplar emprestado, e com esta pendência o aluno não conseguirá realizar outros empréstimos e 
nem renovações enquanto o pagamento da multa não for realizado.

 Em caso de dúvidas e sugestões, estamos disponíveis nos seguintes canais de comunicação: 

 Biblioteca Central 
 bib.atendimento@unifil.br
 3375-7424

 Biblioteca Setorial Canadá 
 bib.canada@unifil.br
 3375-7477

 Biblioteca Setorial Palhano
 biblioteca.palhano@unifil.br
 3375-7266

 Boa leitura!


