Manual de configuração do navegador de internet e
acesso ao sistema Minha Biblioteca
1º passo: Abra o internet Explorer e selecione a opção “opções da internet”,
esse item encontra-se em ferramentas>opções da internet:

2º Passo: Já dentro do menu “opções da internet”, clique na aba “privacidade”
e em seguida role o cursor do item “configurações” para baixo até aparecer a
frase “aceitar todos os cookies”, desmarcar a flag “ativar bloqueador de popups” e “Não coletar dados para uso pela filtragem inprivate”. Clique em “aplicar”
e em seguida “ok”.

3º Passo: Entre no site da biblioteca central da UCB e clique no link “Consulta
ao Acervo”, abaixo da caixa de pesquisa “Busque em todas as fontes
disponíveis”.

4º Passo: Insira o termo desejado na caixa de pesquisa e em seguida clique
em “pesquisar”. Uma dica para visualizar todos os livros do termo desejado já
em formato digital é inserir, logo após o termo desejado a palavra “online”,
desse modo, todos os documentos disponíveis em formato digital já irão ser
apresentados na tela de resultados da pesquisa.

5º Passo: Escolha qual o livro deseja abrir em formato online e, em seguida,
clique em “Documentos ON-LINE” ao lado do ícone do PDF que aparece
abaixo do título do livro desejado para leitura via web. Será aberta uma janela
de acesso restrito aos alunos e colaboradores da Universidade Católica de
Brasília.
ATENÇÃO: Se você é um COLABORADOR da universidade, no campo
matrícula informe os 4 últimos dígitos da sua matrícula e no campo senha,
informe a sua senha de empréstimos cadastrada na biblioteca. Caso você
insira os 4 últimos dígitos da sua matrícula, insira a senha correta, e mesmo
assim o acesso não seja efetuado, informe os 7 últimos dígitos da sua
matrícula e a senha e tente o acesso novamente.
ATENÇÃO: Se você é um ALUNO da universidade, no campo matrícula
informe a sua matrícula completa, substituindo as letras UC pelo número 14:
Ex: Matrícula UC10003934 ficaria 1410003934
A senha de acesso ao livro online é a mesma utilizada para empréstimo nas
bibliotecas da UCB.

6º Passo: Assim que o usuário for autenticado ele será redirecionado
automaticamente para uma tela para aceitar os termos de uso da ferramenta e,
logo após aceitar, será redirecionado para o livro desejado e já poderá iniciar a
leitura.

Observações:
Para visualização das obras disponíveis, utilize os seguintes navegadores:
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer 9 ou superior.
Se for a primeira vez que você irá usar a ferramenta será exibida uma tela
pedindo para você aceitar os termos de uso da ferramenta, basta clicar em
aceitar que você será redirecionado para a visualização da obra.
Caso o usuário insira a matrícula e senha corretamente, conforme esse manual
orienta e, mesmo assim apresentar problemas para acessar as obras
disponíveis, por favor, entre em contato com a coordenação de serviços aos
usuários localizada na biblioteca central da UCB pelo telefone 3356 9020 ou
através do email csu@ucb.br.

