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Tutorial Renovação e Reserva de materiais bibliográficos 

Para facilitar o acesso, por um prazo maior, de empréstimo do material 
bibliográfico, evitar suspensão nas bibliotecas da USP, por atraso na devolução 
dos empréstimos, e reservar um material emprestado, o usuário tem à 
disposição opções que facilitam essas ações, sem precisar ir à biblioteca. Tudo 
poderá ser realizado remotamente, pelo DEDALUS (http://dedalus.usp.br/) ou 
pelo Portal Busca Integrada (http://buscaintegrada.usp.br/). 

DEDALUS 

No menu superior, clique na opção Identificação: 

                                        

 

 

No menu superior, clique na opção Usuário: 

É possível acessar com 

a senha da biblioteca 

ou com a senha única 

da USP. Clique na 

opção escolhida. 

http://dedalus.usp.br/
http://buscaintegrada.usp.br/
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Renovação 

Esta opção possibilita renovar o período de empréstimo do material 
bibliográfico que está com o usuário. 

        

 

 

 

Clicar no total de 

empréstimos para 

visualizar os itens 

emprestados. 

Selecione o 

item ou itens 

que quer 

renovar clique 

em Renovar 

Todos ou 

Renovar 
Selecionados 



 
3 Tutorial Renovação e Reserva de materiais bibliográficos 

Reserva 

Esta opção possibilita reservar materiais bibliográficos que estão 
emprestados.  Quando o material é devolvido, o sistema emite um e-mail ao 
usuário que fez a reserva, informando que o mesmo já está na biblioteca e 
disponível para o empréstimo. 

Clique na opção Reserva: 

 

 

 O sistema exibirá a tela Pedido de reserva. Clique na opção OK. 

 

 

 

 

 

 

 

Clique na opção 

reserva, para visualizar 

as informações da obra. 

O sistema exibirá 

a tela Pedido de 

reserva. Clique 

em Ok, para 

confirmar. 
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Confirme o pedido de reserva:  

 

 

 

Se houver exemplar disponível no acervo, o sistema não mostra a opção 
“Reserva”, pois essa opção só é permitida quando todos os exemplares de um 
título estiverem emprestados. 

A reserva tem validade 

de 24h. Se não retirar o 

material neste período, o 

sistema automaticamente 

emite e-mail ao próximo da 

lista. 
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O sistema também possibilita o cancelamento de pedidos de reserva. O 
usuário deverá identificar-se, selecionar o item reservado e clicar em “Pedidos 
de Reserva”. 

  

 

 

 

 

Clicar na quantidade 

de reserva, para 

abrir a lista de obras 

reservadas. 
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Ao terminar as operações, clique em Encerrar Sessão. 

 

  

Selecione a 

reserva que 

será cancelada  

O sistema exibirá a 

mensagem de 

exclusão da reserva 

O sistema 

exibira a tela 

com as 

informações 

da obra. Clique 

na opção 

Excluir 
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Portal de Busca Integrada 

No menu superior, clique na opção Identificação: 

 

 

Renovação 

Após localizar o material bibliográfico, clicar em Localização & Reservas: 

 

 

O sistema exibirá a tela com os dados do livro. Clicar em Reserva, para 
confirmar a operação. 

Selecionar a 

biblioteca e 

clicar em 

Reserva 



 
8 Tutorial Renovação e Reserva de materiais bibliográficos 

 

 

Para renovação de empréstimo e cancelamento de pedidos de reserva, o 
usuário deverá identificar-se e escolher o campo minha conta: 

 

 

 

Ao terminar as operações, clique em Sair: 

 

 

Selecionar 

Solicitações e 

proceder a 

ação desejada 


