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COMO 

EFETUAR 

RESERVA 

Se não houver nenhum exemplar disponível 

para empréstimo é possível realizar a 

reserva do material pelo Sistemas FURG ou 

pelo catálogo on-line ARGO.



Realizando reservas através

do Sistemas FURG 



PESQUISA 

Ao acessar o Sistemas 
FURG, no menu, 
clique nas opções: 

“ARGO” > 
“Meu Espaço” > 
“Pesquisa”. 

Selecione os campos 
da sua pesquisa, 
digite os dados e 
clique em “Filtrar” 
para obter o 
resultado . 

https://sistemas.furg.br/aplicacoes/login/index.php

https://sistemas.furg.br/aplicacoes/login/index.php


RESERVA 

Ao selecionar a obra 
de interesse, serão 
apresentados os 
dados do material.

Não havendo nenhum 
exemplar disponível 
para empréstimo, 
será possível realizar 
a reserva do item.

Clique em “Reservar”. 



RESERVA 
EFETUADA 

Uma vez que você 
realizou todo o 
procedimento já 
logado no Sistemas, ao 
clicar em “Reservar”, a 
reserva é concluída 
automaticamente e 
será apresentada uma 
mensagem informando 
sua posição na fila de 
reservas.  



FILA DE 
RESERVAS 

A qualquer tempo 
você pode consultar 
sua posição na fila 
clicando em: 
“Fila de Reservas”

Também é possível 
selecionar o item e 
cancelar a reserva, 
caso não precise mais 
do empréstimo. Para 
isso basta clicar no 
ícone “X”. 



Realizando reservas através

Catálogo on-line ARGO



PESQUISA 

Ao acessar o catálogo 
on-line ARGO elabore 
sua estratégia de 
busca. 

Pesquisa realizada a 
partir dos dados 
sobre o título e 
autoria do material. 

Pode ser inserido 
parte dos dados ou 
dados completos.

https://argo.furg.br/

https://argo.furg.br/


RESULTADO 
DA PESQUISA 

Selecionar o material 
desejado, levando em 
consideração a 
biblioteca em que se 
encontra o material, a 
edição e o ano, caso a 
busca recupere mais 
de um resultado. 



RESERVA

Observar qual ou 
quais bibliotecas 
possuem o material, 
identificar se existem 
exemplares 
disponíveis.

Não havendo nenhum 
exemplar disponível 
para empréstimo, 
será possível realizar 
a reserva do item.

Clique em “Reservar”.



RESERVA 

Para reservar é 
necessário apenas 
inserir a identificação 
e a senha do Sistemas 
FURG e clicar em 
“Acessar”.



RESERVA 
EFETUADA 

Ao concluir a reserva 
será apresentada uma 
mensagem 
informando sua 
posição na fila de 
reservas.  



SAIR

Após a conclusão da 
reserva lembre-se de 
clicar em “Sair”, caso 
não esteja utilizando 
um dispositivo de uso 
pessoal.   



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

