
MANUAL DE CONSULTA AO ACERVO
Conheça o passo a passo para acessar o Catálogo on-line da Biblioteca



Biblioteca Paulo Freire



O Acervo
A Biblioteca Paulo Freire possui um
excelente acervo voltado para a
educação e tem por objetivo promover
a leitura, o acesso à informação e
apoio didático, científico e pedagógico.
Nosso acervo possui mais de 12 mil
volumes, dentre eles, livros,
periódicos, TCC´s, DVDs e normas
técnicas.

Acompanhe o passo a passo que  
preparamos para você.



1. Acesse o SITE DO SINGULARIDADES ou Clique aqui.

www.institutosingularidades.edu.br

https://institutosingularidades.edu.br/


2. Clique em SINGULARIDADES BIBLIOTECA.



3. Abrirá a PÁGINA DA BIBLIOTECA.



4. Clique em CONSULTE O ACERVO.

5. E depois em CLIQUE AQUI.



6. Você será direcionado para o ambiente de consulta:



Como encontrar um 
livro no catálogo?



1. Para uma PESQUISA GERAL, digite um termo na barra de busca.

2. Você pode filtrar os resultados selecionando o termo que deseja pesquisar. 
Por exemplo: titulo, assunto, autor e etc.  



3. O sistema trará uma lista de obras referentes ao termo que você 
digitou.

4. Encontrou o livro que procurava? Agora clique no título e veja mais 
informações sobre a obra.



5. Esta é a tela com as informações da obra.



Para uma busca com maior refinamento é só clicar em PESQUISA 
AVANÇADA. 

Na pesquisa avançada é possível utilizar a busca Booleana. Esse é um tipo 
de pesquisa que utiliza os operadores E, OU e NÃO na combinação de 
palavras-chave para adição, alternância ou negação entre os termos.



6. Para saber se há exemplares disponíveis para empréstimo, clique 
em Exemplares e verifique.



7. Agora basta anotar o número de chamada, ou escanear o QR Code, 
para localizar o livro na estante.



8. Quando todos os exemplares da obra estiverem emprestados, é 
possível reservá-lo. Basta clicar em Reserva.

9. Faça o seu Login utilizando Usuário (CPF) e Senha (data de 
nascimento com 6 dígitos DDMMAA), e clique em Acessar.



10. Agora é só confirmar a reserva.

Fique atento! Quando o livro for devolvido você receberá um e-mail 
notificando-o e terá 48 horas para retirá-lo na Biblioteca.



11. Ah! E não esqueça de sair do seu Login. 



E como eu 
localizo o livro 
na estante?



1. Os livros estão organizados por área do conhecimento, e ficam dispostos 
nas estantes em ordem crescente numérica, da esquerda para direita da 
seguinte forma:



2. Primeiro você procura pelo número de classificação (Assunto) em ordem 
crescente, e depois pelo código do autor (Cutter), em ordem alfabética. 

Código do
Assunto

1ª Letra 
do último 

sobrenome
do autor

Número de 
Edição

Código do 
autor

Número do 
exemplar

Ano de 
publicação

1ª letra do 
título do livro



“É preciso que 
A leitura seja
Um ato de amor.”

- Paulo Freire



/institutosingularidades www.institutosingularidades.edu.br /instituto-singularidades

Em caso de dúvidas,
mande um e-mail para a gente!

biblioteca@singularidades.com.br

https://instagram.com/institutosingularidades
https://www.linkedin.com/school/instituto-singularidades/

