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Acesse a interface administrativa com seu login e senha de operador.  

Acesse o módulo USUÁRIOS/UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Clique em Cadastro 

 

Digite ou solicite ao usuário para digitar no teclado numérico, o número do CPF no campo 

“Código da pessoa”.
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Utilize a tecla TAB ou clique num campo em branco na tela. Caso o usuário realmente não 

esteja cadastrado, aparecerá a mensagem “Usuário não encontrado”. Clique em OK. 

 

Clique no campo ao lado e digite o nome completo do usuário com a primeira em maiúscula e 

as demais em minúsculas, conforme documento (exceto se o usuário utilizar nome social). 

 

Clique em “Inserir”. 
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Aparecerá mensagem de cadastro efetuado. O código do usuário será igual ao CPF cadastrado. 

 

Preencha os demais dados do usuário, em especial o e-mail e os demais que serão usados para 

cobrança em caso de não devolução de material emprestado. Comece pelo CEP, pois o sistema 

está integrado para fazer uma busca nos correios e, ao digitar o CEP ele substitui os dados 

preenchidos nos campos de endereço. É fundamental selecionar a categoria de usuário 

adequada. 
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Não esqueça a unidade de informação em que o cadastro está sendo realizado.  

 

Clique no botão “Alterar” para salvar.  

 

Clique em OK. 
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Clique na aba “Senha”. Peça ao usuário para digitar uma senha numérica de quatro a seis 

dígitos. Não cadastre letras, sinais ou símbolos. O sistema desprezará a partir do sétimo dígito.

 

Peça ao usuário para digitar novamente a senha no campo de confirmação e clique em gravar. 

 

 

Dê OK após a mensagem de confirmação. 
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Clique na aba “Validade”. Digite a data de validade conforme orientação da Coordenação de 

Bibliotecas para a categoria do usuário.  

 

O sistema possui calendário interno e só aceita datas reais. 
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Clique em gravar. 

 

Clique em OK. 

 

 

A data de validade do cadastro salva aparecerá na tela. Todos os serviços online, incluindo 

data de devolução de empréstimo normal serão bloqueados a partir desta data, caso não haja 

renovação do cadastro. 

 

Clique na aba “Unidade organizacional”. Digite o número da unidade organizacional ou clique 

no ícone verde para pesquisar.  

 

Digite o nome do curso do usuário na pesquisa. Selecione a opção correta.  
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Preencha os dados de situação (normal para cadastros novos e renovados)

 

Clique em gravar. 

 

Não troque de telas/abas sem gravar a informação inserida/alterada. 

O botão “Limpar” pode ser usado a qualquer momento para retirar os dados da tela. Esse 

botão não apaga nenhuma informação salva, apenas retira os dados da tela. Informações não 

salvas serão perdidas.  

 

 

UNIFICAR USUÁRIO 

A unificação de usuário é efetuada quando identifica-se uma duplicidade no cadastro ou 

quando há erro no CPF que foi digitado como código do usuário. No segundo caso, realize um 

novo cadastro com o CPF correto e faça a unificação. 
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Digite o código do cadastro antigo do usuário e o código novo ou pesquise na busca, utilizando 

o ícone de lupa verde. 

 

 

 

Clique em “unificar usuário” 

 

Aguarde a mensagem de “processando” sumir. 

 

Na mensagem de confirmação, clique em Ok.

 


