
TUTORIAL AQUISIÇÃO

PROFESSORES

SIBI/PUCPR



Prezado Professor

Para solicitar material bibliográfico, siga os seguintes passos:

Acesse: https://www.pucpr.br/biblioteca/

Clique em: Consulta ao Acervo

https://www.pucpr.br/biblioteca/


Clique em: Sugestão para aquisição



Selecione a opção “Professor”



Insira seu login e senha de rede 



Clicar em Gerar requisição 



Preencha os campos de “justificativa”, “observação” e “prioridade”.

No campo “observação” favor inserir seu nome e o nome do curso 

para o qual está sendo solicitado o material e clique em gravar



Verifique que gerou um número de requisição.



Insira o título do material e clique em mostrar e em seguida catálogo

Serão apresentadas três opções de listas:

• os títulos que constam no acervo das Bibliotecas da PUCPR;

• títulos que constam na Rede Pergamum (Rede de bibliotecas que

utilizam o Sistema Pergamum);

• Livraria conveniada Vértice (por enquanto).



Se o material tiver no acervo da PUCPR, clique na opção PUCPR.

Não existindo o título no acervo da PUCPR, verifique as outras

opções.



Clique na “lupa” para verificar os dados do material.



E em seguida clique em exemplares para verificar se o material existe na 

SUA BIBLIOTECA DE ORIGEM.



Verifique se existe exemplares na biblioteca do Câmpus ao qual o professor 

está vinculado.

Se já tiver número suficiente, não há necessidade de solicitar, caso necessite 

de mais exemplares ou edição atualizada, feche a tela de exemplares e 

continue a solicitação.

Selecione o título desejado, clicando no ícone verde



Insira o total de exemplares desejado e o valor estimado (inserir um 

valor aproximado do título) selecionar se o título é bibliografia básica 

ou complementar.



Na mesma tela, selecionar a unidade organizacional (para qual curso 

está sendo feito o pedido) e a verba (a verba já está definida é só dar 

duplo clique na informação) e clicar em gravar.

Obs. Quando a obra for em volumes, especificar na observação se deseja toda

a coleção ou algum volume específico, este campo serve também para

registrar peculiaridades do material.



Verifique se o livro selecionado, esta na coluna a direita (este já é 

um ítem do seu pedido), faça o processo para cada ítem desejado 

e em qualquer um dos catálogos.

OBS: Se o seu pedido estiver concluído passar para o Passo 3 e Clicar em 

Finalizar requisição.

A requisição será direcionada para o coordenador do Curso para 

autorização.



SOLICITAÇÃO VIA PLANILHA DO 

EXCEL
Pode-se utilizar a Planilha em Excel disponível no Passo 2

Acesse Passo 2 – clique em Importação



Clique em baixar modelo Excel



Preencher a planilha com todos os dados e salvar em seu 

computador (Acervo e Data expectativa deixar em branco)



Com a planilha preenchida fazer a importação:

Selecionar Excel (arquivo salvo em seu computador e clicar em 

importar.



Acesse Passo 3

Verifique se todos os itens solicitados estão listados corretamente 

(caso queira excluir algum item, voltar ao Passo 1 e excluir na 

“Lista de itens selecionados na pesquisa”.

Clicar em Finalizar requisição

A requisição será direcionada para o coordenador do Curso para 

autorização.



COMO CONSULTAR A SUA SOLICITAÇÃO

Para verificar o status da sua solicitação, acesse o site www.pucpr.br –

Biblioteca e clique em Acesso ao Usuário.

http://www.pucpr.br/


Digite seu login e senha.



Acesse Aquisições – Consulta sugestões.



Preencha a data inicial e final, altere o status para “Todos” e clique em 

mostrar.



Clique na opção status para saber as informações sobre cada item 

solicitado.



As informações aparecerão abaixo do item solicitado.



Dúvidas: 
Câmpus Curitiba - (41) 3271-1725 ou 2687

Câmpus Londrina - (43) 3372-6012 

Câmpus Maringá - (44) 3025-8738

Câmpus Toledo - (45) 3277-8604
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