
Biblioteca da FBAUP  
 

Guia de pesquisa on-line, n.º1 
[Área do utente: empréstimos, renovações e reservas] 

 

 
ibarroso Página 1 30-09-2008 

Introdução 
 
 
A Área do utente é um recurso que lhe permite, acedendo à sua ficha de 

utilizador, verificar os seus empréstimos, datas de devolução, renovação e 

reserva de documentos, bem como visualizar o histórico de empréstimo. Esta 

funcionalidade é acessível a partir de qualquer computador.  

 

Atenção: a renovação de documentos via WEB deve ser feita 

impreterivelmente de Segunda a Sexta-feira e até às 19h30m (antes 

do encerramento da Biblioteca) ou estará sujeito à taxa de 

penalização correspondente.  

Os documentos com penalização não podem ser renovados via Web. 
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Validação no sistema 
 
O primeiro passo será validar-se no sistema com a sua senha de utilizador em 
MY LIBRARY CARD. 
 

Entre em Faculdade de Belas Artes e faça o Login 
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Terá acesso à sua ficha pessoal de utilizador da biblioteca 

Verificação dos empréstimos 

Ao clicar em empréstimos terá acesso ao número de documentos que 
requisitou para leitura domiciliária e respectivas datas de devolução. 
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Renovação de documentos 
 
Para renovar documentos seleccione o documento que pretende e clique em 
renovar. Se pretender renovar todos os empréstimos, clique em Renew all. 

 
Histórico de empréstimo 
 
Através da consulta do histórico de empréstimo (History Loans), o 
utilizador poderá ter acesso às datas de requisição e devolução dos documentos, 
bem como das multas em dívida, quando aplicadas. 
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Reserva de documentos  
 
Efectue a pesquisa do documento que pretende reservar (note-se que apenas os 
documentos que não estão na estante podem ser reservados), e click na opção 
FBA. 
 

 
Em seguida clique na opção RESERVA 
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Preencha os dados que julgar pertinentes e clique na opção GO. Aparecerá a 
seguinte mensagem “Item has been requested for pickup at FBA”.  

 
 
Para se certificar se a operação foi bem feita volte à área de utente e clique na 
opção reservas. Verificará que o pedido de reserva foi adicionado à lista de 
documentos reservados. 
 
Se ainda tiver dúvidas dirija-se ao Balcão de Atendimento e solicite ajuda.  
 
 
 


