
SOLICITAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO VIA BASE

ACERVUS

ATENÇÃO
A funcionalidade ativa apenas para

algumas bibliotecas. Confira quais são,

clicando aqui!

FAÇA SEU LOGIN 

Caso não lembre o e-mail cadastrado no SBU,

entre em contato com à Biblioteca de sua

Unidade. Consulte o contato, clicando aqui! 

ACESSE A BASE/CATÁLOGO
ACERVUS

Para acessar a Base/Catálogo Acervus no

link [http://acervus.unicamp.br/]
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http://acervus.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema/
http://acervus.unicamp.br/


PESQUISE O TÍTULO DE INTERESSE

Na pesquisa, filtre pelas bibliotecas que estão

com a funcionalidade ativa. 

Atenção: Algumas bibliotecas, mesmo sem a

funcionalidade ativa, estão agendando

empréstimos, seja por e-mail, telefone ou

formulário eletrônico. Consulte a lista aqui.

INFORME SEU LOGIN E SENHA

Será apresentada a mensagem de boas

vindas. Atenção: Caso esteja utilizando

um computador de uso público, não

esqueça de sair da sua área restrita. 
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http://acervus.unicamp.br/


CLIQUE NO ÍCONE: "SOLICITAR
EMPRÉSTIMO"

Após clicar em exemplares, o sistema

apresentará a relação de exemplares

disponíveis. Ao clicar em "Solicitar

Empréstimo", você precisará escolher a

biblioteca onde irá retirar o exemplar e clicar

em solicitar.

 LOCALIZE O TÍTULO DE INTERESSE

Após identificar o título de interesse,

clique no ícone exemplares.
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NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL

Uma notificação será enviada para seu e-mail

(cadastrado no SBU). Caso não localize na

caixa de entrada, consulte a pasta de spam.

NOTIFICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO

Após clicar em solicitar, o sistema

apresentará uma mensagem com seu

protocolo de solicitação
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A Biblioteca onde realizou a solicitação fará

contato por e-mail agendando dia e horário para

retirada do material.



HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES

Em sua área restrita, clique em serviço e

depois no ícone  de Solicitação de

Empréstimos.
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CANCELAMENTO DE SOLCITAÇÃO

No histórico será possível acompanhar os

agendamentos ativos; excluir solicitações e

verificar todas solicitações já realizadas, por

biblioteca.



Estão disponíveis para a Comunidade da Unicamp duas
plataformas virtuais de e-books das principais editoras
acadêmicas. Trata-se da Biblioteca Virtual da Pearson e da Minha
Biblioteca. São milhares de títulos técnicos, acadêmicos e
científicos, em português, divididos em 7 catálogos: Medicina,
Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes &
Letras, que atendem à bibliografia de mais de 250 cursos de
graduação. 

Ambas são acessadas via Base/Catálogo Acervus do SBU e
utilizando o mesmo login e senha para renovações de materiais.
Entretanto, para acessar os e-books da Minha Biblioteca os
usuários deverão solicitar senha de acesso à plataforma no link: 
 https://forms.gle/BjqxvbeaVG94N4pm8 

Confira a lista de títulos e manual da Biblioteca Virtual da Pearson,
clicando aqui 

Confira a lista de títulos e manual da Minha Biblioteca, clicando aqui

Em caso de dúvidas, entre em contato
com a Biblioteca de sua unidade!

Para retirar o material na biblioteca
será obrigatório seguir os protocolos

de segurança. O uso de máscara é
obrigatório ;)

Caso não seja possível efetuar empréstimos de
materiais impressos: 

https://forms.gle/BjqxvbeaVG94N4pm8
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?q=pearson&area=&tipo=&editor=
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?q=pearson&area=&tipo=&editor=
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?q=minha+Biblioteca&area=&tipo=&editor=

