
PROCEDIMENTOS 
 

Consta no regulamento: 

 

Art. 13. Os livros e outros materiais emprestados poderão ser renovados quantas vezes forem 

necessários, desde que não haja reserva de outro usuário ou pendências (atraso ou multa em 

aberto). Os materiais deverão ser trazidos, assim como a carteirinha. As renovações também 

podem ser feitas pela internet. Empréstimos especiais no fim de semana não podem ser 

renovados. 

 

A renovação também poderá ser feita diretamente nos terminais de consulta da Biblioteca, 

informando usuário (número de matrícula que se encontra na carteirinha da Biblioteca) e senha 

(cadastrada nos terminais de consulta ou na Internet). Caso não possua a senha cadastrada, use 

sua data de nascimento dia/mês/ano (os dois últimos dígitos). Caso tenha dificuldades com a 

senha, dirija-se a uma das bibliotecas. 

 

Passos para executar a renovação: 
  

  

 Página principal - IELUSC: Serviços- Biblioteca; 
  

 
  

 Escolha a opção CONSULTA/RENOVAÇÃO; 
  

 
 

 Clicar no ícone SERVIÇOS/RENOVAÇÃO; 
  

  



 
   

 Digite seu código de usuário e senha no espaço Identificação e click na opção 

PROSSEGUIR;  

  

 
  Selecione a opção RENOVAÇÃO; 

 

 
 Serão mostrados os empréstimos em aberto, marque os itens, digite sua senha, e click 

em RENOVAR; 

 
  

 Se o material estiver com a devolução atrasada ou com reservas, o sistema mostrará um 

Aviso, caso contrário sua renovação será efetivada; 

 Se desejar, pode ser impresso o comprovante de renovação, clicando no ícone Impressora, 

ou anote a data para devolução do material; 

 Volte para a tela principal e click no ícone DESCONECTAR; 

 CONSULTA/RENOVAÇÃO 

  

  

ATENÇÃO: "A justificativa de atraso na entrega do material bibliográfico, por impossibilidade 

de acesso à renovação do empréstimo online, não é aceita pela Biblioteca, o usuário deve fazer a 

http://biblioteca.ielusc.br:8989/acervo/servlet/hmih001


renovação pessoalmente na Biblioteca, com o material e carteirinha. A multa pelo atraso é 

irrevogável." 

 

Em caso de dúvidas entre em contato com: 

Biblioteca Central - 3026-8060 

Unidade Saguaçu I - 3032-8863 

Unidade Saguaçu III - 3032-8805 

Ou pelo e-mail: biblioteca@ielusc.br 

  


