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LIBER é o sistema de informatização das Bibliotecas da ULBRA. O Catálogo On-line oferece
além da pesquisa ao acervo das unidades integrantes, a possibilidade de envio dos resultados
por e-mail ou salvamento em arquivos. É possível também verificar e renovar empréstimos;
efetuar, conferir e cancelar reservas e verificar débitos.
Acesso ao Catálogo On-line
Através dos navegadores Mozilla Firefox, Netscape ou Internet Explorer, no endereço
http://liber.ulbra.br
Algumas informações deste site aparecem em janelas pop-ups, isto é, janelas que se
sobrepõem ao conteúdo da página. Deve-se habilitar estas janelas no navegador.
A resolução do monitor de vídeo deve ser 800x600.
Página Inicial do Catálogo On-line

MENU SUPERIOR
Encerrar Sessão
Cancela a identificação do usuário atual, encerra a sessão e retorna à página inicial do
Catálogo.
Ao encerrar a sessão, todas as pesquisas realizadas previamente são automaticamente excluídas.
Usuário/Renovação
Fornece aos usuários informações sobre seus empréstimos atuais e antigos, transações de
caixa e pedidos de reserva.
 Ao clicar nesta opção, informar o número do CGU – Cadastro Geral ULBRA.
O CGU está impresso nos Comprovantes de Matrícula das unidades de ensino
superior da ULBRA, nos Comprovantes de Empréstimo de materiais das Bibliotecas,
e nos Cartões de Identificação de professores, funcionários e alunos.
 Ao encerrar a utilização, clicar em Encerrar Sessão para cancelar a identificação do
usuário.
 Empréstimos Atuais
Lista os empréstimos atuais do usuário e oferece a possibilidade de renovação dos itens.
Para cada item em empréstimo, o sistema apresenta dados de identificação da obra, data
de devolução agendada, e, caso o item esteja em atraso, o valor do débito.
 Histórico de Empréstimos
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Exibe o histórico dos 200 últimos empréstimos realizados pelo usuário.
 Transações de Caixa
Informa o valor total referente a devolução de itens em atraso pendente nas Bibliotecas.
 Pedidos de Reserva Atuais
Lista os itens reservados para o usuário, informando a data em que foi feita a reserva e se
a mesma encontra-se disponível para retirada.




Para cancelamento de reservas, clicar no número indicado na coluna à esquerda de cada
item
A data de disponibilidade da reserva depende da devolução dos exemplares da obra
reservada e da fila de espera. Recomenda-se o acompanhamento diário da situação.
Reservas atendidas permanecem à espera do usuário solicitante no dia do atendimento
da reserva e no seguinte.

Catálogos
Oferece possibilidade de seleção do catálogo para pesquisa; podendo ser por Biblioteca ou
Tipo de Material.
Ajuda
Fornece ajuda para utilização do Catálogo.
Busca por Listas
A função Busca por Listas permite percorrer um índice alfabético de entradas. Alguns dos
índices disponíveis são os de Autor, de Títulos, e de Assuntos. Escolha o índice em que deseja
pesquisar e em seguida informe o texto de onde deseja começar a busca.

Busca por Palavras
Busca de documentos através de palavras ou frases.
 Busca Simples
Pesquisa apresentada na página inicial do Catálogo.
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Busca de documentos através de palavras ou frases, em todos os campos ou em um
campo pré-determinado.

 Busca Orientada
Busca de documentos através de palavras ou frases, em campos combinados.

 Busca CCL
Busca através de linguagem de comandos (CCL - Common Comand Language).
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 Dicas de busca CCL são oferecidas na parte inferior das telas.
Resultados
Exibe a lista de registros recuperados na última busca.
Algumas funções podem ser realizadas em uma lista de Resultados, tais como filtrar os
resultados ou enviá-los por e-mail.



Clicar no número indicado na coluna à esquerda, para ver o Registro Completo da
obra. Na visualização do registro completo você pode obter informações da Biblioteca
que possui Exemplares, clicando no ícone
.



Clicar na Biblioteca indicada na coluna à direita, para ver a localização e a
disponibilidade dos exemplares. A numeração que aparece ao lado da Biblioteca entre
parênteses significa: número total de exemplares / número total de exemplares
emprestados no momento.

Buscas Anteriores
Exibe as pesquisas realizadas na sessão atual e o número de documentos recuperados, e
permite:
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Ver
Exibe os registros de uma busca, em formato de lista.
Excluir
Exclui o resultado de uma ou mais pesquisas.
Cruzar
Combina duas ou mais pesquisas, restringindo ou ampliando o resultado.

LOCALIZAÇÃO, DISPONIBILIDADE E RESERVAS DO MATERIAL
Lista de Exemplares
Exibe informações dos exemplares e permite fazer reservas.
Marcando a opção Ver exemplares disponíveis de todas as Bibliotecas, serão visualizados
somente os exemplares que não encontram-se emprestados no momento.

LOCALIZAÇÃO DOS EXEMPLARES
 Anotar o No. de Chamada e observar o Pav./Coleção, para localização dos exemplares
nas Bibliotecas.

DISPONIBILIDADE DOS EXEMPLARES
 Na coluna Data Devolução/Situação, identifica-se a disponibilidade do exemplar:
- Item disponível
exemplar disponível
- Data
exemplar emprestado (data provável de devolução)
- Data e Reservado exemplar emprestado, com reserva(s)
- Na reserva
exemplar disponível para o usuário solicitante.
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RESERVA DE EXEMPLARES
 Clicar na palavra reservar.
Exemplares que aceitam reservas apresentam a palavra reservar na coluna à esquerda,
desde que estejam emprestados ou Na reserva.
 Informar o CGU – Cadastro Geral ULBRA.
 O CGU está impresso nos Comprovantes de Matrícula das unidades de ensino superior
da ULBRA, nos Comprovantes de Empréstimo de materiais das Bibliotecas, e nos
Cartões de Identificação de professores, funcionários e alunos.
 Para confirmação da reserva, clique no botão OK.
 Ao encerrar a utilização, clicar em Encerrar Sessão para cancelar a identificação do
usuário.
Observações
 O exemplar reservado deve ser retirado pelo usuário solicitante na Biblioteca a qual
pertence o exemplar.
 É oferecido o primeiro exemplar devolvido na Biblioteca selecionada.
 A data de disponibilidade da reserva depende da devolução dos exemplares da obra
reservada e da fila de espera.
Recomenda-se o acompanhamento diário da situação (Ver item Pedidos de Reserva
Atuais da opção Usuário/Renovação do menu superior).
 Reservas atendidas permanecem à espera do usuário solicitante no dia do atendimento
da reserva e no seguinte.

Universidade Luterana do Brasil
Sistema de Bibliotecas da ULBRA
Catálogo On-line das Bibliotecas da ULBRA
http://liber.ulbra.br
bibatendimento@ulbra.br
Telefone (51) 3477-4000 ramal 9125
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