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Tutorial para buscas no catálogos dos 

acervos nas bibliotecas  

• Livros  

• Periódicos (revistas científicas)  

• Jornais 

• Revistas de generalidades 

• CDs 

• DVDs 

Os acervos nas bibliotecas da UFG são compostos por:  

• Fitas em VHS  

• Mapas 

• Partituras 

• LPs 

• Teses  

• Dissertações   
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Busca no acervo   
 

Passo a passo para a busca simples de livros, 

teses, dissertações e material multimídia  

(como CD, DVD e fita VHS). 
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Busca no acervo  

1- Defina se deseja buscar nos Acervos na biblioteca ou nos Acervos virtuais. 
 

2- No site do Sistema de Bibliotecas, www.bc.ufg.br, clique na opção escolhida.  

http://www.bc.ufg.br/
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Busca no acervo 

Acervos virtuais: 

• Livros eletrônicos (e-books) 
 

• Periódicos on-line da Capes  

  e os produzidos na UFG 
 

• Biblioteca Digital de Teses e  

  Dissertações (BDTD) 
 

• Repositório institucional 

Acervos nas bibliotecas:  

• Livros e periódicos impressos 

• Jornais 

• Revistas de generalidades 

• CDs 

• DVDs 

• Fitas em VHS  

• Mapas 

• Partituras 

• LPs 

• Teses e dissertações impressas 
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Busca no acervo 
3. Na busca rápida você seleciona um dos termos para pesquisa 
    (título, autor ou assunto). 

A busca também 

pode ser 

combinada. Ex: 

título + autor. 

Para restringir a 

busca,  

selecione a 

biblioteca que 

se deseja 
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Busca no acervo 
4. Digitar a pesquisa. Exemplo: As brumas de Avalon (título da obra). 



7 

 

Busca no acervo 
5. Clicar no título da obra para saber sua localização e disponibilidade  
   (se está emprestado, disponível ou retido). 

Materiais disponíveis nas 

bibliotecas: 

Analítica de periódicos = artigo de 

revista científica 

Arquivo de computador = CD de 

anais de eventos e CD-Rom de obras 

Gravação sonora (musical) = CD e 

disco vinil de música 

Material projetável = VHS e DVD 

Material textual (impresso) = livro 

Material textual (manuscrito) = tese 

e dissertação 

Música (impressa) = partitura 
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6. Ao clicar no título da obra vai abrir a sua ficha completa. Role a página para baixo e 
veja em qual biblioteca ela está depositada e sua situação. 

 

Busca no acervo   

A situação da obra 
pode ser: 

 

- Emprestado  

(ex: Dev. 02/03/12) 

 

- Disponível 

 

- Retido  

Retido para algum 
tipo de conserto. 



9 

 

Busca no acervo   

7. Anote o número de chamada para localizar a obra na estante. 

Atenção para os códigos que 

podem aparecer no número 

de chamada: 

G- Coleção Goiana 

F- Folhetos 

FV- Fita de vídeo (VHS) 

DVD- DVD 

P- Periódico 

R- Obra de referência 

T- Tese 

 

Exemplos de como eles 

aparecem:  

- P 636(05) SUI 

- FV981 CES / era  

Número de chamada é o 

endereço da obra na 

estante. 
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EXEMPLO 

Título da obra: As brumas de Avalon 

Autor: BRADLEY, Marion Zimmer  

Número de classificação:  

Classificação: 821.111(73)-31  

Notação: BRA/bru 25.ed 
 
Etiqueta na lombada do livro 

 

 

 

 

 

 

   
      

Nas bibliotecas da UFG 

as obras são 

classificadas e 

organizadas nas 

estantes seguindo uma 

norma mundial, a 

Classificação Decimal 

Universal (CDU). 

 

Localização da obra na estante 
Ao retirar uma obra da 

estante, deixe-a sobre as 

mesas de estudo. As 

bibliotecas têm pessoas 

especializadas para 

guardá-los. 

821.111(73)-31  

BRA/bru  

25.ed.  

 
Brumas 

25ª edição 

BRAdley 

“Endereço” do livro 
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Localização da obra na estante 
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Localização da obra na estante 
As obras são colocadas na prateleira na ordem que mostra a imagem.   
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Busca de periódicos impressos, 

teses, dissertações, CDs, DVDs, 

mapas, LPs e partituras 

Devido à especificidade dos materiais, o acesso a estes 

acervos é restrito.  

 

Após encontrar o material de interesse no catálogo, anote 

os dados do “endereço” e solicite auxílio ao funcionário da 

seção. 

 

O empréstimo domiciliar é restrito para alguns destes 

materiais. Verifique na página seguinte a informação 

completa sobre empréstimo domiciliar por categoria de 

usuário. 
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Prazos e quantidade de 

itens emprestados por 

tipo de usuário 

* A quantidade de itens emprestados é por biblioteca. 

** Multimeios incluem: mapas, fita de vídeo, fita cassete, slide, CD e DVD. 

*** Teses e dissertações são liberadas para empréstimo se houver mais de 1 (um) exemplar depositado nas bibliotecas da UFG. 

LEGENDA: 

EAD- Ensino à Distância 

Servidor TA- funcionário 

Servidor docente- professor 
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1– Entre com o nome: Revista Brasileira de Geografia 
 
2- Clicar no título da obra para saber sua localização e disponibilidade (se 
está emprestado, disponível ou retido). 
  

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título da publicação 
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3- Ao clicar no título da obra vai abrir a sua ficha completa.  
Role a página para baixo e selecione o ano da publicação.  

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título da publicação 
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4- Ao selecionar o ano da publicação abrirá a opção de volumes e número do 
periódico que o Sibi possui, em qual biblioteca ele está depositado e sua 
situação (emprestado, disponível, retido).  

Busca de periódicos impressos 
Exemplo: pelo título da publicação 



18 

5- Anote estes dados, leve até a seção e solicite ao funcionário para pegar o 
fascículo desejado: 
- Nome da revista 
- Número de classificação 
- Ano, volume e número da publicação 

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título da publicação 
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1- No site do Sistema de Bibliotecas, www.bc.ufg.br, posicione o cursor em 
Acervos na biblioteca, no menu superior e clique em Consulta ao 
catálogo; 

2- Selecionar a busca pelo Título; 

3- Digitar o nome do artigo. Exemplo: Bibliotecas públicas na internet: 

serviços e possibilidades. 

  

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título do artigo 

Obs.: o nome 

técnico dos 

artigos é 

Analítica de 

periódicos.  

http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/
http://www.bc.ufg.br/


20 

4- Anote os dados que aparecem na frente do termo “Fonte” para que o 
funcionário possa localizar o fascículo na estante: 

 - Nome, número, volume, ano e classificação da publicação; 
 - Páginas do artigo. 
 
5- para ver se o fascículo está disponível e onde está depositado, clicar no 

título da revista. 

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título do artigo 
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6- Ao abrir a ficha completa da revista, confira se a mesma está disponível e 
em qual biblioteca está depositada. 

 
7- Para ver todos os artigos do fascículo clique em Ver. 
 

  

Busca de periódicos impressos  
Exemplo: pelo título do artigo 


