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O ARGO é o banco de dados bibliográficos do Sistema de Bibliotecas da FURG, nele está registrado todo 

o acervo das bibliotecas do SiB. Dessa forma, o catálogo on-line permite obter informações sobre os 

registros, bem como:  

 

• Verificar se o SiB possui o item e, em caso positivo, onde está localizado; 

• Identificar se existem exemplares disponíveis para empréstimo;  

• Verificar as datas prováveis de devolução dos itens emprestados; 

• Realizar reserva de um item emprestado;  

• Comentar uma obra, em relação ao seu conteúdo e 

• Consultar as bases de dados disponíveis.  

 

 

https://argo.furg.br/
https://argo.furg.br/


Existem diferentes formas para se ter acesso ao 
nosso catálogo on-line. Você pode ter acesso a 

partir do site da FURG; site do SiB; pelo sistemas 
FURG (exclusivo para quem possui vínculo com a 

instituição) ou ainda acessando diretamente o 
endereço https://argo.furg.br/ 

  

ACESSO 

Ao acessar o site da FURG e clicar no menu 
Biblioteca o mesmo irá lhe direcionar para o 
site do Sistema de Bibliotecas. Sendo assim, 
basta você clicar em “Acesso ao ARGO” para 

ter acesso ao catálogo e realizar suas 
pesquisas. 

  
 



PESQUISA CATÁLOGO ON-LINE 

Esta é a tela inicial do catálogo na 
qual é possível realizar sua busca 
utilizando diferentes dados e/ou 

combinação de dados.  
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CAMPOS DA TELA PESQUISA 

1. Localização: Campo destinado para inserir o número de localização do material, para quando já se 
possui essa informação e gostaria de realizar uma nova consulta ao material. 
 

 

2. Biblioteca: Campo destinado à seleção de uma biblioteca específica em que você deseja realizar a 
pesquisa. Inicialmente, o campo fica pré-selecionado com a opção “TODAS” as bibliotecas. 
 
   



CAMPOS DA TELA PESQUISA 

3. Título: Campo destinado para inserir o título ou parte dele.   

4. Autor*: Campo destinado para inserir a autoria do material. 

5. Assunto: Campo destinado para inserir um ou mais termos sobre a temática da pesquisa.   

*O nome do autor pode ser digitado tanto na ordem direta quanto inversa.    



CAMPOS DA TELA PESQUISA  

6. Livre*: Campo destinado para inserir dados livres sobre o material desejado.   

7. Nº Obra*: Campo destinado para inserir o número da obra (número do RG). Pode ser utilizado 

quando já possuir tal informação e houver interesse em uma nova consulta ao material. 

8. Nº Exemplar: Campo destinado à inserção do número do exemplar da obra, ou quando esta possuir 
mais de um exemplar, qualquer um dos seus números.  
 

*No campo “Livre” a busca é realizada em todos os campos de pesquisa. 

*A informação referente ao número da obra é encontrada também na etiqueta física interna do 

material.  

  
 



CAMPOS DA TELA PESQUISA 

9. Tipo de obra*: Campo destinado para selecionar um tipo específico de obra em que se deseja 
recuperar. O campo fica pré-selecionado para pesquisar todos os tipos.  

*Para obter resultados utilizando o filtro do campo “Tipo de Obra” é preciso preencher outro campo além 
dele próprio, independentemente do tipo selecionado.    



CAMPOS DA TELA PESQUISA 

10. Idioma*: Campo destinado para selecionar um idioma específico em que se deseja realizar a 
pesquisa. O campo fica pré-selecionado para pesquisar em todos os idiomas.  

*Para obter resultados utilizando o filtro do campo “Idioma”, selecionando a opção de “TODOS” será 
preciso preencher outro campo para pesquisa, porém, se for selecionado um idioma específico, não será 
preciso estabelecer combinações de filtros.  



CAMPOS DA TELA PESQUISA 

11. Edição*: Campo destinado para inserir o número da edição do material que deseja localizar.  

12. Ano*: Campo destinado para inserir o ano de publicação do material que deseja localizar.  

*Para obter resultados utilizando os filtros dos campos de edição e ano é preciso preencher outro 
campo além deles próprios.    



CAMPOS DA TELA PESQUISA 

13. Somente obras com capa*: Campo destinado para filtrar somente materiais que apresentem a 
imagem da capa no registro. 

14. Somente conteúdo digital*: Campo destinado para filtrar materiais que apresentem conteúdo 
digital. 

*Para obter resultados utilizando os filtros de somente obras com capa e somente conteúdo digital é 
preciso preencher outro campo além deles próprios.    



PESQUISA 

TÍTULO E 

AUTOR 



TÍTULO E AUTOR: BUSCA 

Pesquisa realizada a partir dos 
dados sobre o título e autoria do 
material. Pode ser inserido parte 

dos dados ou dados completos.  
 



TÍTULO E AUTOR: RESULTADO DA BUSCA 

A partir do resultado da pesquisa, 
você poderá selecionar o material 

desejado, levando em consideração a 
biblioteca em que se encontra o 

material, a edição e o ano.  
 



RESULTADO SELECIONADO: DADOS DO MATERIAL 

Ao selecionar o material desejado, serão apresentados 
todos os dados sobre o registro, ao clicar em 

“Exemplares”, serão apresentadas as informações 
referentes a localização e status dos exemplares.  

  
 



BIBLIOTECA, LOCALIZAÇÃO E STATUS DO ITEM 

Observar qual(is) biblioteca(s) 
possui(em) o material, identificar se 
existem exemplares disponíveis para 

empréstimo e, por fim, anotar 
localização do material.  

 



EXEMPLARES, EMPRÉSTIMOS E COMENTÁRIO NA OBRA 

Espaço destinado para o usuário fazer 
comentários sobre o conteúdo da obra.  
 

Ao clicar em “Exemplares” serão listados todos os 
exemplares da biblioteca e seus respectivos status e ao 

clicar em “Empréstimos” serão listadas as prováveis 
datas de devoluções dos exemplares que estiverem 

emprestados.  
 



EXEMPLARES 



EMPRÉSTIMOS  



COMO 

EFETUAR 

RESERVA 



RESERVA 

Se não houver nenhum 
exemplar disponível para 
empréstimo é possível 
realizar a reserva do 
material clicando em 

“Reservar”.  



EFETUAR A RESERVA 

Para realizar uma reservar é 
necessário apenas inserir 

sua identificação e a senha 
do Sistemas FURG e clicar 

em “Acessar”.  



RESERVA CONCLUIDA 

Ao realizar o pedido de reserva, 
o sistema apresentará uma 
mensagem informando sua 

posição na fila.  



BASES DE 
DADOS 

Acesso rápido às 

bases de dados 

disponibilizadas  

pelo SiB. 



LOCALIZAÇÃO 
NAS ESTANTES 

O acervo de livros é 

todo organizado nas 

estantes da esquerda 

para direita, de cima 

para baixo, prateleira 

por prateleira.   

001.8  - Número referente a classificação 
 

M  - 1ª letra do sobrenome do autor 
 (organizado por ordem alfabética) 

 
321 - Número referente ao autor  
(organizado número a número) 

 
F - 1ª letra do título da obra  

(organizado por ordem alfabética) 

 
 



EMPRÉSTIMOS 

O número de 

empréstimo é 

vinculado por CPF 

VÍNCULO 

 
QUANTIDADE DE 

ITENS 

 

PRAZOS EM DIAS  

ALUNO DE 

GRADUAÇÃO 

 

10  7  

 

ALUNO DE  

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

10  

 

15  

 

ALUNO DE EAD 

 
10  

 

15  

 

SERVIDOR 

DOCENTE 

 

10  

 

15  

 

SERVIDOR TEC.  

ADMINISTRATIVO  

 

10  

 

15  

 



Tutorial elaborado por: 

Raquel Barcellos  - rsbarcellos@furg.br 

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO 

Demais contatos acesse: 

sib.referencia@furg.br 



SIGA NOSSOS CANAIS 

www.biblioteca.furg.br 

@sibfurg 

@SIBFURG 

SiBFURG 

@SiBFURG 

https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/
https://www.instagram.com/sibfurg/

