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I – ÂMBITO 

 Aplicável à identificação dos documentos disponíveis ou não para empréstimo domiciliário. 

II – OBJETIVOS 

 Atribuir um código de barras nas monografias e no material não livro. 

 Possibilitar uma forma rápida de empréstimo/devolução dos documentos disponíveis para tal. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Os códigos de barras devem ser atribuídos pela ordem sequencial. 

 Quando se estiver a utilizar a última folha com códigos de barras, deverá fazer-se pedido ao CIT para impressão 

de novos códigos. 

 Antes de começar a introduzir os dados do exemplar na base empréstimos, deve-se colar o código de barras na 

monografia. 

 A etiqueta com o código de barras deve ser colada na parte inferior da contra-capa da monografia, sempre que 

possível, não sobrepor sobre texto. 

 Deverá proteger-se com película protetora colante a etiqueta do código de barras para maior proteção deste. 

 Sempre que a monografia for interdita ao empréstimo, deverá selecionar no grupo “Interdito” e na situação – 

“Consulta local”. 

 Para exemplares com o mesmo título, deve-se pressionar “novo exemplar” e proceder de igual forma. 

IV – RECURSOS 

 IT.04 – Catalogação. 

 Computador com suporte informático de leitura ótica. 

 Etiquetas com códigos de barras. 

 Película protetora de etiquetas. 

 Aplicativo DocBase - módulo de Empréstimos. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Atribuir código de barras  

1. Pressionar sobre o ícone empréstimos. 

CDSBC 

2. Pressionar em exemplares e selecionar “Editar exemplares”. 

3. Digitar o título da monografia que se pretende e pressionar sobre o título. 

4. Pressionar (com o botão do lado direito do rato) na parte inferior do registo 

onde aparece um livro azul com o código de barras com um hífen e em editar 

Exemplar. 

5. Verificar se a cota está correta e preencher: Nº de inventário, código, grupo, 

segurança e situação, e finalmente pressionar em OK. 

6. Arrumar em local apropriado. 

 

VI – FLUXOGRAMA 

  

 
 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Não aplicável. 
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