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A comunidade acadêmica da UFRN (alunos, professores e os servidores 

técnico-administrativos) utilizando suas credenciais de acesso (login e senha) dos 
sistemas (SIG) da Universidade poderão acessar a sua Coleção de Livros Digitais 

mesmo estando fora do campus.   Para tanto, faz‐se necessário que o usuário 
configure o seu navegador, para que seja autorizado o acesso às publicações.  

 Uma vez realizada a configuração, conforme instruções abaixo, sempre que 
abrir o navegador este solicitará um USUÁRIO e SENHA dos sistemas (SIG). Esse 
tutorial está dividido em duas partes: a primeira demonstra o acesso aos livros digitais 
via proxy Google chrome, e a segunda o acesso via proxy Mozila Firefox. 

 
 
 

1. Acesso aos livros digitais via Proxy BCZM (google chrome) 
 

Detalha o passo a passo para o uso do 
Proxy da BCZM para acesso a artigos em 
redes externas à UFRN durante o período 
do isolamento do COVID-19. 

 
Atenção: 

i. Para ter acesso ao proxy é necessário ter conta nos sistemas acadêmicos 
da UFRN (SIG). 

ii. Usaremos nesse documento o navegador google chrome. 
iii. Esse método de acesso perdurará apenas durante o período de isolamento 

do COVID-19. 
 
1.1  Abra seu navegador e clique em Abrir menu (três pontinhos), no canto superior 

direito. 
 

 
 
1.2  No menu aberto clique no ícone configurações. 
 



 
 
 
1.3  Na janela de configurações, vá até Avançado. 
 

 
 
1.4 A seguir, clique no link, que Abre as configurações de proxy do computador. 
 



 
 
1.5 Na página de configuração de conexões, no lado direito:  
- Vá até Configuração de proxy manual 
- Vire a chave para Ativado 
- Na caixa de Endereço, insira: proxy.bczm.ufrn.br   
- Na caixa Porta, insira 3128 
- Clique no botão Salvar 
 

 
 
 
 
 
1.6 Feito isso, na primeira página que for carregada o navegador solicitará 
autenticação. Coloque suas credenciais de acesso (login e senha) usadas nos 
sistemas (SIG) da UFRN. 
 



 
 
1.7 Se tudo foi realizado corretamente, a partir desse momento, seu navegador estará 
acessando a Internet a partir do proxy da UFRN e poderá baixar os textos completos 
de conteúdos com os quais a UFRN tenha contrato.  
 
Nota: Diversos sites estarão bloqueados na conexão via proxy. Para voltar a ter 
acesso, siga os passos de 1 a 4, e na página de configuração de proxy manual, 
apenas selecione Desativado e seu acesso voltará ao normal, sem usar mais o proxy. 

 

 
 

1.8 Acessando os Livros Digitais 

- Digite o endereço da Biblioteca Central Zila Mamede no navegador 
http://sisbi.ufrn.br/bczm 
- Clique no Link “Acesso a Livros Digitais” 



 

 

- Ou digite o endereço do Portal de Acesso a conteúdo científico digital da UFRN no 
navegador http://ufrn.dotlib.com.br/  
- Clique na Coleção de livros (Atheneu ou Springer) desejada para iniciar sua busca. 
  

 

 

- Ao clicar na Coleção de livros da Editora Atheneu, você será direcionado para seu 

catálogo.  



 

 

- Do mesmo modo, ao clicar na Editora Springer você será direcionado aos livros 
adquiridos que fazem parte da nossa coleção. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. Acesso aos livros digitais via Proxy BCZM (Mozila Firefox) 

 

2.1 Abra seu navegador e clique em “Abrir Menu”, no canto superior direito. 

 

2.2 No menu aberto clique no ícone com a engrenagem. Em alguns sistemas estará 
nomeado como 
“Preferências”. Em outros como “Opções”. 
 

 

 

2.3 Na janela de Opções, na seção “Geral”, role a página totalmente para baixo até 
encontrar 
“Configurações de Rede” e clique no botão “Configurar Conexão”. 
 



 

 
2.4 Na página de configuração de conexões: 
- Selecione “Configuração manual de proxy”. 
- Na caixa de texto “Proxy HTTP”, insira: proxy.bczm.ufrn.br 
- Na caixa “Porta”, insira 3128 
- Marque a caixa de seleção “Usar esse proxy também para FTP e HTTPS”. 
- Clique no botão OK. 
 

 

2.5 Feito isso, na primeira página que for carregada o navegador solicitará 
autenticação. Coloque suas credenciais de acesso (login e senha) usadas nos 
sistemas (SIG) da UFRN. 
 



 

2.6 Se tudo foi realizado corretamente, a partir desse momento, seu navegador estará 

acessando a Internet a partir do proxy da UFRN e poderá baixar os textos completos 

de conteúdos com os quais a UFRN tenha contrato.  

Nota: Diversos sites estarão bloqueados na conexão via proxy. Para voltar a ter 
acesso, siga os passos de 1 a 3, e na página de configuração de conexão, apenas 
selecione “Sem proxy” e clique em OK. Seu acesso voltará ao normal, seu usar mais 
o proxy. 
 
2.7 Acessando os Livros Digitais 
 
- Digite o endereço da Biblioteca Central Zila Mamede no navegador 
http://sisbi.ufrn.br/bczm 
- Clique no Link “Acesso a Livros Digitais” 
 

 
 

- Ou digite o endereço do Portal de Acesso a conteúdo científico digital da UFRN no 
navegador http://ufrn.dotlib.com.br/  
 
- Clique na Coleção de livros (Atheneu ou Springer) desejada para iniciar sua 
busca.  
 


