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Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar ou alterar a senha de acesso para a utilização dos
serviços oferecidos pela biblioteca da instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Biblioteca → Cadastre-
se para Utilizar os Serviços da Biblioteca.

A página a seguir será gerada pelo sistema:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela apresentada
posteriormente.

Para retornar ao menu principal do módulo, clique em .

Para que o usuário tenha acesso às funcionalidade da biblioteca, Selecione um dos Vínculos Abaixo
para Utilizar a Biblioteca que estão ordenados de acordo com a precedência na biblioteca. Além disso,
o Digite a senha entre 6 dígitos e 8 dígitos (somente números), Confirme a senha e Entre com a sua
senha do Sistema para a confirmação do cadastro.

Caso deseje alterar sua senha basta digitar a nova senha nos campos abaixo e confirmá-la.

Vale lembrar que, caso seja adquirido um novo vínculo, ou o vínculo atual seja cancelado, será
necessário quitar a conta atual na biblioteca, para a partir desse momento, poder realizar um novo
cadastro no sistema e usar um novo vínculo.

Exemplificaremos a operação com Selecione um dos Vínculos Abaixo para Utilizar a Biblioteca 1º
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ALUNO MÉDIO/TÉCNICO.

Após informar os dados necessários, clique em Cadastrar para prosseguir a operação. A mensagem
de sucesso a seguir será gerada:

Após cadastrar o usuário para a utilização dos serviços da biblioteca, pode-se ainda alterar os dados
cadastrados. Siga o mesmo caminho da funcionalidade e a tela a seguir será exibida:

Para alterar a senha do usuário, basta digitar a nova senha nos campos já explicados anteriormente.
Após informar os novos dados, clique em Alterar para prosseguir. A mensagem indicando o sucesso
da operação será exibida:

Bom Trabalho!
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