OMNIS
GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
Como acessar
O OMNIS pode ser acessado a partir do site da Biblioteca (biblioteca.pucrs.br) ou diretamente através do
endereço: omnis.pucrs.br.
É possível realizar a busca de materiais disponíveis física e eletronicamente no acervo da Biblioteca.
Porém, para visualizar a totalidade dos conteúdos, é necessário acessar o OMNIS a partir de um
computador da rede da PUCRS ou configurar o acesso remoto em um computador/dispositivo de uso
pessoal.
Saiba como configurar o acesso remoto em seu computador ou dispositivo, acessando os tutoriais.

Identificação
A identificação no OMNIS é necessária para acessar seu cadastro pessoal.
Após clicar em “Identificação”, escolha sua categoria e preencha:
Login: matrícula completa sem hífen
Senha: senha de 4 números da Biblioteca
A senha da Biblioteca pode ser criada ou redefinida em trocasenha.pucrs.br.
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Depois de realizado o login, seu nome aparecerá no canto superior direito e você poderá clicar sobre ele
para gerenciar seus dados.

Acessando a “Minha Conta” é possível consultar e renovar seus empréstimos, acompanhar reservas,
verificar pendências e consultar seus dados cadastrais.
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Você também pode clicar em “Histórico de Buscas”, e acessar os registros salvos, buscas salvas e o
histórico de pesquisas efetuadas.

Como pesquisar
1. Acesse omnis.pucrs.br.
2. Digite o(s) termo(s) de busca e selecione em qual acervo deseja pesquisar: apenas no “Acervo
Local”, apenas em “Documentos Eletrônicos” ou em “Tudo”.
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3. Após efetuada a pesquisa, é possível personalizar seus resultados, utilizando os filtros na lateral
esquerda.

Escolha a ordem que os resultados devem aparecer, selecionando “Ordenar por” relevância, data
mais recente, autor ou título.
Você também pode filtrar por disponibilidade, tipo de recurso, assunto, autor, coleção, data de
publicação, idioma, título do periódico, novos títulos.
4. Selecione os registros interessantes, caso queira enviar por e-mail, imprimir uma lista ou exportar
os registros para um gerenciador de referências.
Em seguida, clique no botão
.
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5. Também é possível adicionar os registros interessantes aos “Favoritos”
posteriormente.

para verificar

6. Para visualizar mais informações sobre o registro, clique sobre a informação de disponibilidade:
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7. É possível visualizar o registro completo, informações de localização física e disponibilidade online conforme o caso, solicitar reserva se os exemplares estiverem emprestados e acessar a
“Estante Virtual” para descobrir obras próximas.

Bases de dados
Para pesquisar em bases de dados específicas, como Scielo, Web of Science e Scopus, acesse “Bases de
Dados” na página principal do OMNIS, e procure pelo nome da base.
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Mais informações
Para saber mais informações sobre o OMNIS ou tirar dúvidas de pesquisa, entre em contato com o Setor
de Serviços da Biblioteca Central da PUCRS (Prédio 16):


2º pavimento
Áreas: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas
Fone: (51) 3320-3586



3º pavimento
Áreas: Ciência e Tecnologia, Linguagem e Artes
Fone: (51) 3320-3696
E-mail: biblioteca.servicos@pucrs.br
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