
Verificação da Situação de um Pedido
Pedidos de Microfilmes Online

1. Acesse http://familysearch.org/
films.

2. Se necessário, no alto à esquerda, 
selecione o idioma.

3. No canto superior direito, clique 
em Entrar no Sistema.

4. Digite seu nome de usuário do 
FamilySearch e sua senha e depois 
clique em Entrar no Sistema.

5. No canto superior à esquerda, 
clique em Minha Conta.

6. A situação de cada pedido será 
exibida. Isso é diferente da situação 
de cada microfilme e microficha do 
pedido. Para ver os detalhes, clique 
em Ver.

7. Em Itens, você encontrará uma 
lista com todos os microfilmes de 
seu pedido, com a situação de 
cada item.
• Pendente indica que o micro-

filme está esperando para ser 
processado. 

• Solicitado indica que o pedido 
foi enviado para o Centro de 
Distribuição.

• Enviado indica que o micro-
filme foi enviado para o centro 
de história da família.

• A Lista de Espera indica que 
outra cópia de microfilme foi 
solicitada ao Cofre de Regis-
tros da Granite Mountain, onde 
os microfilmes originais estão 
armazenados.
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• Recebido indica que o CHF 
recebeu o microfilme. Você 
receberá um aviso por e-mail 
quando o microfilme for rece-
bido e estiver disponível no 
centro. A data de devolução 
será indicada.

8. Você tem até 24 horas após 
fazer o pedido para cancelá-lo. 
Para cancelar um pedido, no alto, 
clique em Cancelar Pedido.
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