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Sejam Bem-vindos à
Unicamp!

 



Você sabe o que as Bibliotecas da
Unicamp fazem e como colaboram
nas atividades de Ensino, Pesquisa
e Extensão?



Conheça os principais
indicadores que o Sistema

de Bibliotecas gerencia



Infraestrutura e Acervo

Nossa Missão: Prover informação, por meio de
produtos e serviços de excelência, para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão,
garantindo um ambiente de respeito à diversidade e
à socialização.



O SBU é composto por 30 Bibliotecas, sendo:

1 Biblioteca Central

1 Biblioteca de Obras Raras e Coleções
Especiais

1 Biblioteca de Engenharias

27 Bibliotecas alocadas em Unidades de Ensino e
Pesquisa, Centros e Núcleos



SBU EM NÚMEROS

Acervo Impresso Materiais Especiais Periódicos
Impressos

1.061.494 289.564 18.775

Fonte: Informações extraídas do Relatório Gerencial do SBU –
Ano Base 2020



SBU EM NÚMEROS

E-books
(Títulos Digitais)

Bases de Dados
(Assinatura Unicamp +

Capes)

47.961 337.667 211

Periódicos 
(Títulos Digitais)

Fonte: Informações extraídas do Relatório Gerencial do SBU –
Ano Base 2020



SBU EM NÚMEROS

Biblioteca Digital
(Documentos)

Repositório
Institucional

(Documentos)

Portal de Periódicos 
 Eletrônicos Científicos da

Unicamp(Títulos)

81.307 156.769 32

Fonte: Informações extraídas do Relatório Gerencial do SBU –
Ano Base 2020



 
Conheça os recursos

informacionais e serviços
disponíveis para todos os
usuários da Unicamp!



Recursos
Informacionais



Portal do SBU

Confira todos os nossos
serviços, produtos, notícias,
regulamentos e informações
das nossas bibliotecas em
nosso Portal. 
Link:http://www.sbu.unicamp.br/sb
u/ 



Para a realização de pesquisa, reserva,
cancelamento de reserva, devolução e
renovação online. 

Link: http://acervus.unicamp.br/

Confira os tutoriais aqui:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/renovacao-e-
reserva-on-line/

Catálogo Acervus 



Todas as fontes de informações que a
Unicamp disponibiliza estão reunidas neste
serviço de descoberta, a Pesquisa Integrada. 

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/

Pesquisa Integrada



E-BOOKS

COLEÇÕES DE LIVROS ELETRÔNICOS
Disponibiliza acesso a milhares de 
e-books, que atendem todas as áreas do
conhecimento.

Link:
https://www.sbu.unicamp.br/sbu/ebooks/

https://www.sbu.unicamp.br/sbu/ebooks/


PLATAFORMAS E FERRAMENTAS PARA
PESQUISA
A comunidade da Unicamp tem acesso a
centenas de bases de dados assinadas pela
Unicamp ou disponíveis no Portal de
Periódicos da CAPES

Link: https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-
dados/

BASES DE DADOS

https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/


REVISTAS CIENTÍFICAS EM FORMATO
VIRTUAL
A comunidade acadêmica tem acesso a
milhares de revistas científicas assinadas
pela Unicamp ou disponíveis no Portal de
Periódicos da CAPES.

Link:  https://www.sbu.unicamp.br/sbu/eperi
odicos/

PERIÓDICOS ELETRÔNICOS



Biblioteca Virtual Pearson

A Biblioteca Virtual (BV) Pearson é um acervo digital
composto por mais de 8.000 títulos em diversas áreas do
conhecimento. Além dos títulos da Pearson, a plataforma
conta com títulos de 25 editoras parceiras.

ATENÇÃO: o acesso aos e-books deverá ser feito via Base
Acervus ou Pesquisa Integrada. É necessário possuir
cadastro do SBU e utilizar o Login e Senha de acesso aos
serviços da Base Acervus.

Link: https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?
q=pearson&area=&tipo=&editor=

LIVROS ELETRÔNICOS 

https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?q=pearson&area=&tipo=&editor=
https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?q=pearson&area=&tipo=&editor=


Plataforma Minha Biblioteca

A Minha Biblioteca é uma solução em Biblioteca Digital que
oferece um catálogo multidisciplinar com as principais
editoras acadêmicas, 100% na língua portuguesa.
Assinados os catálogos de Exatas, Pedagógica, Letras e
Artes, Medicina e Saúde e Sociais Aplicadas. ATENÇÃO: o
acesso aos e-books deverá ser feito via Base Acervus ou
Pesquisa Integrada. É necessário informar o Login e Senha
de acesso aos serviços da Base Acervus.

Link: https://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/?
q=minha+Biblioteca&area=&tipo=&editor=

LIVROS ELETRÔNICOS 

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


Reúne periódicos editados e produzidos no
âmbito da Universidade, com o objetivo de
apoiar a qualificação e a visibilidade das
publicações periódicas científicas. 

Link: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ppec/

PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS CIENTÍFICOS 



Reúne publicações monográficas (livros)
produzidos pela comunidade da Unicamp.

Link:
https://econtents.bc.unicamp.br/omp/index.
php/ebooks

PORTAL DO LIVRO ABERTO



Reúne ferramentas e fontes de informações
para apoiar as atividades dos pesquisadores
na realização de suas pesquisas, escrita
científica e publicações.

Link: http://adp.sbu.unicamp.br/

PORTAL DE APOIO AOS DOCENTES E PESQUISADORES 



Instrumento oficial para coleta, organização,
disseminação e preservação de todo o
conhecimento produzido na Universidade.

Link: http://repositorio.unicamp.br/

Repositório da Produção Científica e Intelectual  



A Biblioteca Digital da Unicamp tem como
objetivo captar, tratar e disseminar
documentos e objetos digitais.

Obras Raras digitalizadas;
Trabalhos Apresentados em Eventos;
Hemeroteca;
Revistas Eletrônicas;

Link: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/

Biblioteca Digital da Unicamp



Disponibiliza, aos pesquisadores da  força-
tarefa da  Rede Zika, conteúdos científicos
especializados, de maneira rápida e precisa,
por meio da Biblioteca Digital Zika.

Link: https://bdz.sbu.unicamp.br/wp/

Biblioteca Digital Zika



Como acessar os recursos Informacionais
Virtualmente

Todos os conteúdos informacionais (e-books, bases de dados e
periódicos) que estão disponíveis no Portal SBU podem ser
acessados pela comunidade acadêmica através do serviço de
acesso remoto VPN.

 Saiba mais no link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/rede-sem-fio-
e-acesso-remoto-vpn/



SERVIÇOS



Laboratório de Acessibilidade
 

Proporciona aos usuários com
deficiência, na Unicamp, um ambiente
adequado as suas necessidades
educacionais especiais, garantindo-
lhes o direito de realizar estudos e
pesquisas com maior autonomia e
independência.

Link: https://www.bccl.unicamp.br/lab/



Empréstimo Domiciliar
 

Consulte regulamento e prazos no
link:

 http://www.sbu.unicamp.br/sbu/normas-e-
regulamentos/regulamento-de-circulacao-de-materiais-

bibliograficos-do-sbu-2/

 

http://www.sbu.unicamp.br/sbu/normas-e-regulamentos/regulamento-de-circulacao-de-materiais-bibliograficos-do-sbu-2/


Seu cadastro será feito de forma automática. Seu login
e senha de acesso ao catálogo Base Acervus será
enviado para o seu e-mail Institucional. 

Cadastros nas Bibliotecas



Comutação bibliográfica
Nacional

 

Permite a obtenção de cópias de
documentos técnico-científicos
disponíveis nos acervos de
diversas bibliotecas brasileiras.

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/comutacao-bibliografica/



Comutação bibliográfica
Internacional

 

Serviço de aquisição subsidiados
de artigos científicos avulsos sob
demanda, oferecido através de
convênio com a British Library e
IFLA.

Link: https://fsac.bc.unicamp.br/



Programa de Capacitação
de Usuários

 

Capacita e qualifica os usuários para
a utilização das fontes de informação
disponíveis.

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/programa-de-
competencia-em-informacao/



Apoio à pesquisa
bibliográfica

 

Orientação aos usuários na
normalização de documentos
acadêmicos.

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/normalizacao-
de-trabalhos-academicos/



Aplicativo  (APP) SophiA
Biblioteca 

 

Nele, é possível fazer sua pesquisa
através do título, autor, assunto ou
em todos os campos.

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/aplicativo-
unicamp-biblioteca/

Baixe o aplicativo (APP) SophiA Biblioteca nos
sites da Apple e do Google Store



Normalização
Bibliográfica

 

Orientação aos usuários na
normalização de documentos
acadêmicos.

Link: http://www.sbu.unicamp.br/sbu/normalizacao-
de-trabalhos-academicos/



Contatos
 

Chat: http://chat.sbu.unicamp.br/chat?locale=pt-br
E-mail: bibcen@unicamp.br / sbucra@unicamp.br
WhatsApp: (19)98415-0895
Bibliotecas do SBU:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema/

http://chat.sbu.unicamp.br/chat?locale=pt-br
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-do-sistema/


Atendimentos durante o Isolamento Social

Empréstimos mediante agendamento - Confira as bibliotecas que estão
emprestando materiais no link:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-que-estao-emprestando-
materiais-mediante-agendamento/
Rede de Apoio de Atendimento Virtual -
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/atendimentovirtual/

Quando tudo isso passar venha conhecer nossas bibliotecas.

http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bibliotecas-que-estao-emprestando-materiais-mediante-agendamento/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/atendimentovirtual/


Redes Sociais
Nos acompanhe e fique por dentro das Novidades

Facebook: https://www.facebook.com/sbunicamp
Instagram: https://www.instagram.com/sbunicamp/
WhatsApp: (19) 98415-0895 / (19) 98375-2545 / (19) 98415-0925
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGUCpARkamiyDOfXhi2K3yw

Facebook
Youtube

Instagram WhatsApp

https://www.facebook.com/sbunicamp
https://www.instagram.com/sbunicamp/



