
Visão geral das ferramentas e recursos  

BIF e SBU 

Eu quero… 
 

Link de ajuda 
(clique no ícone) 

Aqui eu encontrarei informações 
sobre…  

Acessar “Biblioteca Digital da 
Unicamp” 

 

 Acesse teses, dissertações e outros tipos de materiais na 
íntegra 

 Faça um rápido cadastro com seu email 

Acessar “Portal CAPES” 

 

 Portal brasileiro de informação científica 

 Acesse periódicos nacionais e internacionais; bases de 
dados e diversas ferramentas para pesquisa científica 

Acessar a produção científica da 
Unicamp 

 

 Acessar Repositório da Produção Científica e Intelectual da 
Unicamp 

Acessar guias e tutoriais da BIF 

 
 

 Conheça guias e tutoriais da BIF 

 Aprenda como usar bases de dados, gestores bibliográficos 
e muitos outros recursos 

Acessar minha conta na Base 
Acervus (renovação, reservas) 

 
  

 Veja o vencimento dos seus empréstimos 

 Renove seus empréstimos 

 Veja suas reservas 

Conectar aos recursos fora da 
UNICAMP -VPN 

  

 Acesso remoto VPN (Virtual Private Network) 

 Orientações sobre login e senha 

http://www.reposip.unicamp.br/
http://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/presentations
http://acervus.unicamp.br/index.asp?busca=combinada
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68&
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/acesso_remoto_vpn


Botão do Pânico (aplicativo) 

 

 Use o Botão do Pânico para emergências dentro do 
Campus CPQBA, Lume e Moradia Estudantil 

 Disponível: Android (Google) e IOS (Apple) 

Conectar wi-fi Eduroam 

  

 Quem pode acessar o wi-fi Eduroam 

 Como acessar wi-fi Eduroam 

Conectar wi-fi IFGW (somente para 
comunidade IFGW com email @ifi) 

 
 

 Quem pode acessar o wi-fi IFGW 

 Como acessar o wi-fi IFGW 

Emprestar livros que não tem na 
Unicamp ou no campus de 
Campinas (EEB) 

 

 Empreste livros de outros campi da Unicamp 

 Empreste livros da USP ou UNESP 

 Preencha o formulário 

Encontrar as bases de dados que a 
Unicamp assina 

  

 Conheça e pesquise nas bases de dados assinadas pela 
Unicamp 

Encontrar informações sobre 
normalização e gestores 
bibliográficos  

 Conheça alguns gestores bibliográficos 

 Consulte normas da ABNT na íntegra 

 Clique em “Normalização de Trabalhos Acadêmicos” 

Escrever o endereço institucional 
IFGW-Unicamp 

 

 Veja o tutorial de como escrerver o endereço institucional  

 Veja a Deliberação na íntegra 

Falar com bibliotecário 

 

 Fale com um bibliotecário do SBU via chat 

 Tire uma dúvida rápida 

Fazer cursos de capacitação do SBU 

 

 Veja a agenda de treinamentos 

 Faça sua inscrição 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.unicamp.ccuec.botaopanico
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/rede_sem_fio_eduroam
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/servicos-oferecidos
https://www.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-endereo-institucional-padro-unicamp
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/treinamentos-para-usuario/
https://portal.ifi.unicamp.br/login
https://formularios.ifi.unicamp.br/index.php/survey/index/sid/751592/newtest/Y/lang/pt-BR
http://www.sbu.unicamp.br/portal2/bases-de-dados/
http://143.106.108.41/atendimento-online/index.php/chat?locale=pt-br


Fazer sugestões e críticas para a BIF 

 

 Use o formulário para fazer sugestões, críticas, elogios 

 Não é necessário identificação 

Localizar artigos científicos que não 
estão disponíveis na Unicamp 

 

 Use o formulário para solicitar artigos de periódicos 
científicos que não estão disponíveis na Unicamp  

 Receba artigos por email 

Pesquisar ebooks 

 

 Pesquise e acesse ebooks assinados pela Unicamp 

Pesquisar em todo conteúdo da 
Unicamp 

 

 Pesquisar na “Pesquisa Integrada” 

 Pesquisar no EDS (Ebsco Discovery Service) 

Pesquisar nos periódicos eletrônicos 
da Unicamp 

 

 Pesquise e acesse periódicos eletrônicos assinados pela  
Unicamp 

Receber artigos digitalizados de 
periódicos impressos do acervo BIF 

 

 Use o formulário para solicitar artigos digitalizados de 
periódicos científicos 

 Receba artigos por email 

Saber como ler e/ou emprestar 
ebooks  

 

 Acesse tutorial sobre ebooks 

Seguir o Facebook da BIF 

  

 Receba atualizações e novidades da BIF 

Solicitar ficha catalográfica para 
minha tese ou dissertação 

 

 Use o formulário para solicitar a ficha catalográfica 

 Preencher todos os campos 

https://formularios.ifi.unicamp.br/index.php/256587
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3067642&groupid=main&profile=eds&direct=true&setup=1
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3067642&groupid=main&profile=eds&true&plp=1
http://hamal.bc.unicamp.br/catalogonline2/
https://formularios.ifi.unicamp.br/index.php/survey/index/sid/323975/newtest/Y/lang/pt-BR
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s3067642&groupid=main&profile=eds&true&plp=1
https://formularios.ifi.unicamp.br/index.php/survey/index/sid/323975/newtest/Y/lang/pt-BR
http://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/ebook-como-pesquisar-tutorial
https://www.facebook.com/InstitutoDeFisicaUnicampBiblioteca/


Sugerir compra de livros/ebooks 
para a BIF 

 

 Use o formulário para sugerir a aquisição de livros/ebooks 

Usar aplicativo “Unicamp 
Biblioteca” 

         

 Use os recursos: Pesquisar no 
Catálogo Acervus; Renovar materiais; Reservar materiais 

 Converse com Bibliotecários do SBU 

 Conheça as últimas aquisições do SBU 

 Endereço e horário das bibliotecas 

Usar aplicativo “Unicamp Serviços”  

 

       

 Use os recursos: Saldo do Cartão Smartcard, Notas DAC; 
Horário e Trajetos do Circular Interno e Moradia; 
Vigilância 

 CECOM Agendamento 

 Achados e Perdidos e muito mais 

Ver o “Regulamento de Circulação 
de Materiais Bibliográficos do SBU” 

 

 Veja suas obrigações e responsabilidades em relação ao 
empréstimo de materiais bibliográficos 

Visualizar o “Boletim Abstracta” 

 

 

 Receba atualizações do Boletim  

 Acompanhe a produção científica do IFGW 

 

https://formularios.ifi.unicamp.br/index.php/428314?lang=pt-BR&encode=
https://itunes.apple.com/br/app/unicamp-servicos/id722262080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.unicamp.ccuec.unicampservicos&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImJyLnVuaWNhbXAuY2N1ZWMudW5pY2FtcHNlcnZpY29zIl0
https://itunes.apple.com/br/app/unicamp-servicos/id722262080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.unicamp.ccuec.unicampservicos&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImJyLnVuaWNhbXAuY2N1ZWMudW5pY2FtcHNlcnZpY29zIl0
http://143.106.108.41/portal2/regulamento-de-circulacao-de-materiais-bibliograficos-do-sbu/
http://abstracta.ifi.unicamp.br/abstracta/issue/view/147

