
Tutorial de Acesso à Base de 

Livros Eletrônicos Minha Biblioteca 

 

 

1 Acesso via Sigaa Modo Clássico: 

 
A Base de Livros Eletrônicos Minha Biblioteca está disponível através do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que pode ser acessado no 
link sig.ufabc.edu.br/sigaa. 

 

Após clicar no link, faça o login com seu usuário e senha institucionais: 

 

 
Ao acessar a tela principal, se você for docente ou servidor, seu cadastro já foi feito 

previamente pelo NTI. Portanto, clique diretamente no botão Minha Biblioteca, 
localizado na parte superior da tela: 

 

http://sig.ufabc.edu.br/sigaa
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Se você for aluno precisará fazer seu cadastro. Para tanto, basta clicar no botão Cad. 

Usuário (MB), localizado na parte superior da tela: 

 

 
 

Aparecerá a mensagem Usuário cadastrado com sucesso: 
 

 
Feche a mensagem e clique no botão Minha Biblioteca, indicadoanteriormente. 
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Aceite os Termos de Uso, conforme tela abaixo: 
 

 

Dessa forma, abrirá a tela principal da Base Minha Biblioteca: 
 

 
Nos próximos acessos, basta clicar diretamente no Botão Minha Biblioteca, não sendo 

mais necessário clicar no Botão Cad. Usuário (MB). 

 
Para informações sobre o uso dos recursos da Base, há tutoriais que podem ser 
acessados clicando no ícone Aplicativo, disponível na parte superior da tela principal 
e, depois, em Tutorial: 
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Considere os Tutoriais a partir da seção 2, pois o que diz respeito à seção 1 (Como 
acessar), já está descrito neste documento. 

 
Também é possível acompanhar o vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rKiBHOJRZ6k 

 

2 Acesso via Sigaa Modo Mobile: 

 
A Base de Livros Eletrônicos Minha Biblioteca também está disponível através do 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) versão Mobile, que 
pode ser acessado no link https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/mobile/touch/login.jsf. 

 

Após clicar no link, certifique-se de que está no Modo Mobile e faça o login com seu usuário e 
senha institucionais: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKiBHOJRZ6k
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Caso tenha mais de um vínculo com a UFABC, escolha qual vai querer utilizar no acesso ao 
sistema: 

 
 

Escolha a opção Biblioteca: 
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Logo após, escolha a opção Acessar Minha Biblioteca: 
 

 

 

 
Dessa forma, abrirá a tela principal da Base Minha Biblioteca: 

 
 


