
 

 

 

Passos para solicitação de 
materiais bibliográficos, exceto 
periódicos, no Terminal Web 

SophiA 



Acesse o endereço: http://www.uniube.br/, clique no link Biblioteca. 

 



Escolhe a Biblioteca para qual irá ser feita a solicitação. 

 



Ao passar o mouse sobre o link Solicitações bibliográficas, escolha entre Acesse o tutorial, 
que o auxiliará em sua solicitação, ou clique em Faça sua solicitação, para iniciar o processo. 

 

 



 

Ao entrar nesta página clique em  Login. 

 



Para realizar o login, digite sua matrícula se professor ou técnico-administrativo, e, RA se 
aluno. A senha é a mesma utilizada para realizar empréstimos na Biblioteca. 

 



Lembrando que, sempre que sair da página faça seu logout 

 



        Clique em Sugestões 

 

             



Clique em Nova sugestão 

 
 



Surgirá a tela 

 

 



Nesta tela preencha os campos:  
Título (da obra a ser solicitada.Campo de preenchimento obrigatório). 

Prioridade (indique a prioridade para a aquisição da obra. Não havendo indicação será 

considerada como priodidade normal). 

Autor principal (nome(s) do(s) autor(es), colaborador(es) e/ou organizador da obra.Campo de 

preenchimento obrigatório). 

Editora (nome da editora/publicadora da obra, ex: Atlas, Artes Médicas, Cias dos Livros. Campo 

de preenchimento obrigatório). 

Tipo de material (indique o tipo de material da obra. Que pode ser:  Livro (representando o 

suporte físico em papel), Fita de vídeo, fita cassete, CD-áudio, CD-ROM, Mapas, Normas 

técnicas, Teses e Dissertações, Anais (eventos). Campo de preenchimento obrigatório). 

ISBN (não é obrigatório o preenchimento, porém é grande ajuda no processo de compra. É uma 

garantia de que será comprada exatamente a obra que foi solicitada). 

Ano (indique o ano da obra ou o último ano do qual o solicitante tem conhecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório). 



Edição (indique o número da edição da obra solicitada ou a ultima que o solicitante tem 

conhecimento. Campo de preenchimento obrigatório). 

Volume (indique o número do volume a ser adquirido. É necessário preencher uma solicitação 

para cada volume. Campo de preenchimento obrigatório para obras volumadas). 

Biblioteca (informe para qual Biblioteca está sendo feita a solicitação. Campo de preenchimento 

obrigatório). 

Curso (nome do curso ao qual o solicitante está vinculado. Campo de preenchimento obrigatório). 

Série (campo indisponível. Desnecessário o preenchimento). 

Disciplina (campo indisponível. Desnecessário o preenchimento). 

Bibliografia (informe se o material faz parte da bibliografia básica ou complementar. Campo de 

preenchimento obrigatório). 

Quantidade (indique o número de exemplares a serem adquiridos. Campo de preenchimento 

obrigatório). 

Valor (preço, estimado da obra. Campo de preenchimento opcional). 

Nacional (o campo vem com valor default para obra nacional, se a obra for estrangeira 

desmarque o campo. Campo de preenchimento obrigatório). 



E-mail (preencha com o e-mail do solicitante. Essa informação é importante, pois é a forma mais 

rápida e prática de contato com o solicitante. Campo de preenchimento obrigatório). 

 

Observações: este campo deve ser preenchido com informações adicionais tipo:  

 

 Número de alunos, em potencial, para o uso da obra que está sendo solicitada. Informação 

de caráter obrigatório. 

 O curso passará por reconhecimento do MEC. Essa informação é importante, pois auxilia na 

tomada de decisão para a aquisição. 

 Indicar se a obra é para atualização de acervo (título novo ou atualização de edição). 

 Outras informações que o solicitante julgar necessárias. 

 

IMPORTANTE: 
 

Professores que ministram mais de uma disciplina, no mesmo curso, devem fazer suas 

sugestões bibliográficas separadas e colocar o nome da disciplina no campo “observações”. 



 

Exemplos de preenchimento de solicitação 

 



 



 



 


