
ORIENTAÇÕES 

BIBLIOTECA PAULO FREIRE

ACERVO PTI E UAB

IDENTIFICAÇÃO NAS ESTANTES COM ETIQUETAS: G | D

A Biblioteca do PTI e da UAB funciona de modo diferenciado em relação às bibliotecas da Unila e
da Unioeste, possuindo regulamento e sistema próprio, com acesso diferente também.

O Sistema da Biblioteca chama-se Sophia e é compartilhado com a Biblioteca da Itaipu, porém, os
livros desta são apenas para consulta local, não podem ser emprestados por pessoas que não
sejam colaboradores da Itaipu.

Para utilizar os serviços oferecidos, o usuário, em posse do crachá definitivo oferecido pelo setor
de credenciamento (amarelo, verde, azul, roxo, vermelho, etc.), deve cadastrar-se no site:
https://webforms.pti.org.br/bibliotecapti, ler e concordar com o regulamento disponível para
download nesta mesma página.
Após esta ação, o usuário pode levar os materiais disponíveis para empréstimo nas bibliotecas do

PTI e da UAB.

***Importante: atualize seu e-mail disponível no ato de cadastramento. Os recibos de empréstimo,
renovação e devolução vão diretamente para o endereço eletrônico fornecido. Em alguns e-mails
eles acabam na caixa de Spam, sugerimos que cadastre o e-mail da biblioteca como contato.***



CATÁLOGO ONLINE
Para comodidade, há o catálogo online presente no site:
http://www.pti.org.br/biblioteca, onde é possível realizar buscas e verificar se o
material necessário está disponível no acervo PTI e UAB.



ORIENTAÇÕES PARA BUSCAS
Entre no link de consulte aqui o acervo da Biblioteca Paulo Freire.
Nesta página há o sistema de busca rápida e busca combinada. É importante que selecionem as bibliotecas:
 Biblioteca Paulo Freire – PTI
 Biblioteca UAB
A busca rápida permite que você busque em todos os campos, ou por título, ou autor, etc...



A busca combinada permite que você procure palavras do título em conjunto com um
sobrenome de autor, como por exemplo na imagem abaixo:



Após realizar sua busca, é necessário verificar se os exemplares existentes estão disponíveis,
portanto, clique no espaço escrito “Exemplares”:



O sistema abrirá uma tela informando quantos exemplares existem e se estão emprestados e o mais 
importante: a localização e biblioteca que ele pertence.
Como dito anteriormente, este sistema trabalhará somente com obras das bibliotecas:
Paulo Freire – FPTI e UAB.



ÁREA DO USUÁRIO

Qualquer habitante do parque pode ser um usuário da Biblioteca Paulo Freire FPTI e
UAB, mediante registro pelo site: https://webforms.pti.org.br/bibliotecapti e pela
apresentação, na biblioteca, do crachá definitivo fornecido pela área de credenciamento.

Verifique o Regulamento da Biblioteca no próprio Formulário de Inscrição.

Após o cadastro, pedimos que esperem um prazo de 24h.
Depois de corrido este tempo, já é liberado o acesso para serviços online.

Entre na área de login do site.
Preencha o espaço correspondente com as informações:

Login: matrícula do crachá (inclusive os zeros).
Senha: pti1234 (senha padrão de primeiro acesso).

A senha você pode mudá-la depois, no menu: outros serviços > troca de senha.
Anote para não esquecer!

Importante: caso o acesso apresente erros, comunique imediatamente para a equipe da
biblioteca através do e-mail: biblioteca@pti.org.br





RENOVAÇÃO
Logo após acessar sua área de aluno, verifique há informações sobre os

livros Emprestados
(circulações abertas) e seu histórico de empréstimos.
***Preste atenção sempre na data prevista para devolução ou renovação.***

1º – Clicar em “Serviços”
2º – Circ./Renovação
3º – Circulações em aberto
4º – Selecionar livros que estão vencendo na data prevista
5º – Clicar em “Renovar”



Após renovar, a mensagem abaixo deverá aparecer:



RESERVAS
As reservas do sistema são liberadas quando todos os exemplares, do título que necessita,
estão emprestados. É possível realizar através do menu da busca.
Há o item “Reservar” logo abaixo da consulta de exemplares, clique ali. Será necessário
realizar login para efetuar esta ação.
Selecione a Biblioteca Paulo Freire – PTI e clique em “reservar”.



Na sua área de serviços, há a aba “Reservas”, clique ali e verifique o material e sua situação.
Caso queira cancelar sua reserva, clique no X em cor azul.

Quando o material estiver disponível para empréstimo, um e-mail será enviado.



Após terminar suas consultas e renovações, clique em Logout ou Salir,
Principalmente se estiver em um computador público.

Erros, dúvidas e sugestões devem ser enviados para o e-mail:
biblioteca@pti.org.br


