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Interface da pesquisa 

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio

Acesse

Simples



Através desta interface, os usuários podem pesquisar os materiais

catalogados pela biblioteca, além de reservarem obras que

necessitem.

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio



Conhecendo a interface da Pesquisa  Simples

Lista de pesquisas 

possíveis

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio



Menu ‘Minha Biblioteca’ 

somente usuários com 

senha podem

acessá-lo 

Conhecendo a interface da Pesquisa  Simples

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio



Campo para inserir 

os termos da 

pesquisa  

Conhecendo a interface da Pesquisa  Simples

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio



Opções de filtragem 

da pesquisa  

Conhecendo a interface da Pesquisa  Simples

E possível pesquisar por vários filtros e  refinar a pesquisa

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio
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E possível pesquisar por vários filtros e  refinar a pesquisa

https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio
É possível pesquisar por: todos os campos,

(quando o usuário não procura um documento

específico ou lembra de alguma descrição da

obra, podendo digitar qualquer termo); Autor;

Título; Assunto; Ano de publicação, Nome

da coleção ou série, Editora, Ano de

publicação ou elaboração (no caso de

monografias, teses e dissertações), ISBN (É

um número internacional que identifica a

obra/documento, é uma espécie "RG" do item

bibliográfico); Evento (Simpósios,

Congressos, Conferencias, Seminários etc.);

Curso (É possível pesquisar as obras

relacionadas aos cursos superiores, como

bibliografias ou TCCs); Orientador ou

Coorientador (para monografias, teses e

dissertações)



Quantitativo de 

obras ou 

documentos 

recuperados pelo 

termo pesquisado

Área de descrição da 

obra ou documento

Entendendo a interface do resultado da pesquisa



Pesquisando

Pesquisa por 
Autor

O resultado mostrará

a listagem das obras

relacionadas a

pesquisa juntamente

com sua descrição

resumida contendo o

(1) tipo do material, (2)

o título, (3) o autor, (4)

a edição se houver,

(5) o ano, (6) número

de chamada (número

de localização nas

estantes) e o (7)

número de

exemplares

disponíveis (para

materiais impressos)

Basta selecionar o tipo da pesquisa, digitar o termo que deseja, em seguida

aperte ‘enter’ no teclado ou clique em ‘Buscar’

1

2

3

4
5

6

7

Foi digitado o nome do autor na

ordem direta, mas o sistema

aceita também “Assis, Machado

de; só Assis; minúsculas assis,

machado de ou machado de

assis



Entendendo a interface do resultado da pesquisa

Botão de detalhamento 

do material

Botão de reserva de 

material

Informações sobre os exemplares 

como: Estado (se o item está 

disponível para empréstimo); Tipo do 

material (se livro, monografia, tese, 

dissertação, artigo etc.) o Físico do 

material ( se impresso, CD, DVD etc.) 

e o Total de exemplares da obra. 



É possível  gerar relatório dos itens 

em:  PDF, Guardá-las na área  

favoritos, e/ou Enviar para o e-

mail (desde que o usuário esteja 

logado em Minha Biblioteca);

listagem ou Exporta ISSO  2709 

(formato de intercâmbio para 

catalogação em outras instituições). 

Para isto, é preciso selecionar as 

obras 

Entendendo a interface do resultado da pesquisa



Relatório em PDF gerado pelo sistema referente as

obras selecionadas de Machado de Assis

Qualquer pessoa pode gerar este relatório, não é 

preciso logar no sistema



Obras selecionadas salvas em ‘Favoritos’ na área ‘Minha

Biblioteca’
Usuário deverá ‘logar’ no sistema 



Relatório em PDF (gerado pelo sistema das obras

selecionadas) enviado para e-mail do usuário

Usuário deverá ‘logar’ no sistema 



Entendendo a interface do resultado da pesquisa

Os detalhes do documento pode ser acessado  clicando no ícone ‘Lupa’ 



Na aba ‘material’, através do formato da pesquisa é 

possível escolher como as informações do documento 

serão apresentadas.

Destaca-se o formato padrão que exibe igual a 

primeira tela de resultado da pesquisa e o formato 

bibliográfico que exibe a referência bibliográfica do 

documento.

Entendendo a interface do resultado da pesquisa

Detalhes do material
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Detalhes do material

Na aba exemplares é possível visualizar o quantitativo, se há 

algum disponível para empréstimo, a quantidade de reservas e  

a data de devolução dos emprestados.

Caso todos os exemplares passíveis de 

empréstimos estejam  emprestados é 

possível realizar a reservar da obra 

através do Botão ‘Reservar’. Para isso o 

usuário deverá ‘Logar’ no sistema. 



Na aba ‘Capa’ é  é possível visualizar a capa e 

baixá-la. 

Entendendo a interface do resultado da pesquisa

Detalhes do material
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Detalhes do material

Na aba ‘Avaliação’ é possível avaliar a obra

escrevendo um comentário e atribuindo uma nota de 1

a 5 estrelas, após isso é só clicar em ‘Postar’. Além de

avaliar, o usurário pode visualizar as avaliações de

outros usuários para a obra.



Trocando o Formato de apresentação da pesquisa

A interface do resultado da pesquisa apresenta as informações do documento no

‘Formato padrão’, ou seja, a informações mais relevantes sobre o mesmo.

Contudo é possível alterar para o ‘Formato bibliográfico’ no qual é exibido a

referência bibliográfica do documento.



É possível visualizar a referência 

bibliográfica do documento de duas 

maneiras, clicando em  Opções 

avançadas ou pelo tela de detalhas do 

material .

Opções avançadas

Na interface do resultado da pesquisa 

faça:

1. Selecione o filtro da pesquisa (no 

exemplo ‘Autor’);

2. Digite o termo a ser recuperado (no 

exemplo ‘machado de assis’);

3. Clique  em ‘Opções avançadas’; 

4. Em ‘Formato’ selecione ‘Formato 

bibliográfico’;

5. Clique em ‘BUSCAR’ ou aperte ‘Enter’ 

no teclado.

Formato Bibliográfico: por Opções avançadas  

1 2

3

4

5

Trocando o Formato de apresentação da pesquisa



Após o passos anteriores 

o sistema mostrará    as 

Referências dos 

documentos

Formato Bibliográfico: por Opções avançadas  

Trocando o Formato de apresentação da pesquisa



Formato Bibliográfico: por Detalhes do material  

Visualizando as Referências 

bibliográficas acessando a janela 

‘Detalhes do material’

1. Clique no ícone ‘Lupa’;

1

Trocando o Formato de apresentação da pesquisa



Formato Bibliográfico: por Detalhes do material  

Visualizando as Referências bibliográficas acessando a 

janela ‘Detalhes do material’

2. Na aba ‘Material’ em ‘Formato da pesquisa’ selecione 

Formato bibliográfico.

Após os passos 1 e 2 o sistema mostra as referências das 

obras

2

Trocando o Formato de apresentação da pesquisa



Outros Formatos

O sistema possibilita selecionar mais 02 (duas) formas 

de apresentação da pesquisa: ISO 2709 e MARC , são 

formatos que, considerando sua finalidade, servirão 

especificamente a equipe técnica da  Biblioteca ou de 

outras Bibliotecas. Portanto, não é interessante ao 

usuário selecioná-las. 

Trocando o Formato de apresentação da pesquisa


