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Confira o tutorial de solicitaçãoConfira o tutorial de solicitação    



Primeiramente é necessário o Primeiramente é necessário o loginlogin no no
Sistema Integrado de Gestão deSistema Integrado de Gestão de

Atividades Acadêmicas peloAtividades Acadêmicas pelo
link: SIGAA e em seguida insira seulink: SIGAA e em seguida insira seu

usuário e senhausuário e senha, posteriormente clique, posteriormente clique
em em entrarentrar..

Acesso ao SIGAAAcesso ao SIGAA



Cl ique no módulo da Bibl ioteca,  selecioneCl ique no módulo da Bibl ioteca,  selecione
a opção a opção Serviços aos usuáriosServiços aos usuários  >  >  ServiçosServiços
agendados agendados e depois  c l ique em e depois  c l ique em OrientaçãoOrientação

de Normal izaçãode Normal ização  (Conforme a imagem (Conforme a imagem
abaixo) .abaixo) .

MÓDULO BIBLIOTECAMÓDULO BIBLIOTECA



Preencha os camposPreencha os campos
disponíveis: 1-disponíveis: 1-Tipo deTipo de
agendamentoagendamento: opção: opção

Orientação deOrientação de
NormalizaçãoNormalização;;  

MEUS AGENDAMENTOSMEUS AGENDAMENTOS

Para solicitar oPara solicitar o
agendamento bastaagendamento basta
clicar na opção clicar na opção NovoNovo

AgendamentoAgendamento..



Biblioteca de envio da
Solicitação: marque a
opção da Biblioteca
Disponível para esta

seleção; 

 Disponibilidade:
marcando o período
mais propício para

orientação de
normalização

(manhã, tarde ou
noite); 

AGENDAMENTOAGENDAMENTO



Cadastro realizado, verifiqueCadastro realizado, verifique
seus agendamentos com aseus agendamentos com a

confirmação do bibliotecárioconfirmação do bibliotecário
responsável. O alunoresponsável. O aluno

receberá um link para quereceberá um link para que
possa participar dapossa participar da

orientação, o qual ele deveráorientação, o qual ele deverá
acessar na data e horárioacessar na data e horário

combinados.combinados.

ComentáriosComentários: nesta: nesta
opção pode seropção pode ser

inserido o nome dainserido o nome da
turma, horário daturma, horário da

orientação e asorientação e as
principais dúvidas. Porprincipais dúvidas. Por
último clique no botãoúltimo clique no botão

““Cadastrar solicitaçãoCadastrar solicitação”.”.

AGENDAMENTOAGENDAMENTO



Ao aprovar o agendamento enviado peloAo aprovar o agendamento enviado pelo
bibliotecário o usuário confirmabibliotecário o usuário confirma

comparecimento na data ecomparecimento na data e
hora marcada.hora marcada.

E POR ÚLTIMO...E POR ÚLTIMO...



Estamos te aguardando em nossasEstamos te aguardando em nossas
capacitações, para saber sobrecapacitações, para saber sobre

nossas atividades bastanossas atividades basta
acessar nosso site Bibliotecaacessar nosso site Biblioteca

Central e/ou redes sociais queCentral e/ou redes sociais que
seguem abaixo:seguem abaixo:

Canal Biblioteca Central Unir /DbcUnir /DbcUnir 


