
Bibliotheksportal Primo
Passo a passo



Para que serve o Primo?

• Acesso ao FU-Katalog para livros, periódicos académicos, materiais
audiovisuais nas bibliotecas da Freie Universität

• Acesso ao Artikel+ para artigos nas revistas e nos periódicos
académicos, os capitúlos de livros

• Acesso ao Banco de Dados da FU

Você terá o acesso à plataforma com a sua conta de ZEDAT.



Como realizar uma busca no Primo?
• Se escrever dois termos que não estão diretamente 

relacionados, o buscador assina o comando UND 
automaticamente.

• O comando NICHT exclui um tema de a busca 
principal.  

• O comando ODER permite-lhe, entre outros, 
encontrar opções sobre o tema em idiomas diferentes. 



Login e uso do Primo no Campus e no LAI

• Se estiver usando eduroam e quiser pedir reserva de um livro ou ler
um artigo online, clique no Anmelden e inicie sessão usando os datos
da sua conta ZEDAT



Login e uso do Primo fora do Campus 

• Se não tiver o acesso ao eduroam e quiser usar o Primo, por exemplo 
em casa, deve instalar o Virtual Private Network (VPN) que fica 
disponível aqui: https://www.zedat.fu-berlin.de/VPN

• Na mesma página, pode encontrar o manual como instalar o software 
dependendo do seu sistema de operação 



Como encontrar um livro?
Debaixo do resultado da busca, o Primo indica se o item é disponível
na biblioteca (verfügbar) ou online, como por exemplo, um pdf (Online 
verfügbar)



Opção 1: disponível em uma das bibliotecas

• Clique no Locations • Caso seja possível, selecione a biblioteca
de sua preferência para ver os detalhes



Opção 2: disponível online

• Se você clicar na opção 
verfügbar online (online access)
na parte inferior, encontrará o 
link direto para a página onde o 
texto está disponível no pfd.

• Na seção à direita, você 
encontrará sugestões baseadas 
em pesquisas feitas no mesmo 
tópico.



Os filtros
Na seção Refine results, você encontra vários filtros que podem ser úteis para sua 
pesquisa (por exemplo, tipo de material, tipo de conteúdo, bibliotecas, datas de 
criação e idiomas)



Bibliotheksportal Primo

• O pessoal das bibliotecas da FU ou da Informationszentrums der UB 
está disponível para responder qualquer perguntas relacionadas ao 
funcionamento do Primo.: 
o Linha direta: (030) 838-511 11
oE-mail: auskunft@ub.fu-berlin.de
o Leihstelle: ausleihe@ub.fu-berlin.de
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