
Guia de Acesso Rápido

Aprenda a usar
bases de dados,

gestores
bibliográficos e
muitos outros

recursos com os
tutoriais BIF

TUTORIAIS

Faça sugestões de
títulos de obras
(impressas ou

eletrônicas) para o
acervo BIF

SUGESTÕES DE
COMPRA

Solicite para a BIF
artigos e outros

tipos de
documentos.

Receba no seu
email

SOLICITAÇÃO DE
ARTIGOS ETC.

Informações
elaboradas pela

BIF sobre a
produção

científica do IFGW
indexada em

bases referenciais

PRODUÇÃO
CIENTÍFICA

Acompanhe as novidades da BIF @bif.unicamp Biblioteca IFGW - Dezembro/21

https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/presentations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FzMc_-S7keiRUkjcakf1Uqs9g5YnkrO3P5eVcoWJYNdSxQ/viewform
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/presentations
https://pt.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/presentations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FzMc_-S7keiRUkjcakf1Uqs9g5YnkrO3P5eVcoWJYNdSxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3FzMc_-S7keiRUkjcakf1Uqs9g5YnkrO3P5eVcoWJYNdSxQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepg2YZyLbiCwOBvPMS0TIRnv4TlT9urEJt1cQ7jEMhZovHxA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepg2YZyLbiCwOBvPMS0TIRnv4TlT9urEJt1cQ7jEMhZovHxA/viewform
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/producao-cientifica
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/producao-cientifica
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/producao-cientifica
https://www.instagram.com/bif.unicamp/


Guia de Acesso Rápido

Informações
elaboradas pela

BIF sobre Licenças
e Políticas para
disponibilização

de publicações em
Acesso Aberto

ACESSO ABERTO

Acompanhe a
produção científica

do IFGW
organizada pela
BIF. Assine para
receber no seu

email

BOLETIM
ABSTRACTA

Formulário para o
autor depositar
sua produção
intelectual no

Repositório
Institucional

SOLICITAÇÃO DE
ARQUIVAMENTO

Use o formulário
para solicitar a

ficha catalográfica
para teses e
dissertações

FICHA
CATALOGRÁFICA 
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https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/acesso-aberto
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/acesso-aberto
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/acesso-aberto
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca/acesso-aberto
https://econtents.bc.unicamp.br/boletins/index.php/abstracta/index
https://econtents.bc.unicamp.br/boletins/index.php/abstracta/index
https://econtents.bc.unicamp.br/boletins/index.php/abstracta/index
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/repositorio-institucional-da-unicamp-2/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/repositorio-institucional-da-unicamp-2/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/repositorio-institucional-da-unicamp-2/
https://ficha.sbu.unicamp.br/catalogonline2/
https://ficha.sbu.unicamp.br/catalogonline2/
https://ficha.sbu.unicamp.br/catalogonline2/
https://ficha.sbu.unicamp.br/catalogonline2/
https://t.me/bifunicamp
https://t.me/bifunicamp


Veja tutorial da
BIF sobre como

escrever o
endereço

institucional do
IFGW

ENDEREÇO
INSTITUCIONAL

Guia de Acesso Rápido

Participe
gratuitamente
dos cursos de
capacitação

oferecidos pelo
SBU

COMPETÊNCIA
INFORMACIONAL Como criar seu

identificador
digital

persistente.
Identifica o

pesquisador de
forma inequívoca

ORCID ID

Normas sobre
circulação e

empréstimo de
materiais

bibliográficos

REGULAMENTO
CIRCULAÇÃO DE

MATERIAIS
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https://www.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-endereo-institucional-padro-unicamp
https://www.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-endereo-institucional-padro-unicamp
https://www.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-endereo-institucional-padro-unicamp
https://www.slideshare.net/Biblioteca_IFGW/tutorial-endereo-institucional-padro-unicamp
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/cra/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/cra/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/orcid/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/orcid/
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/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/normas-e-regulamentos/regulamento-de-circulacao-de-materiais-bibliograficos-do-sbu-2/
https://www.instagram.com/bif.unicamp/


VPN

Guia de Acesso Rápido

Use o Botão do
Pânico para

emergências
dentro do Campus

BOTÃO DO
PÂNICO

Faça pesquisas no
Catálogo Acervus,

renovações,
reservas de

materiais etc. 

APP “SOPHIA
BIBLIOTECA”

Acesse de forma
fácil as

informações sobre
serviços essenciais

da universidade

APP "UNICAMP
SERVIÇOS"

Orientações sobre
login e senha ao
acesso remoto

VPN (Virtual
Private Network) 

VPN - ACESSO
REMOTO
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https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/botao-de-panico
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/aplicativo-unicamp-biblioteca/
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/unicamp-servicos
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/acesso_remoto_vpn
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/botao-de-panico
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/aplicativo-unicamp-biblioteca/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/aplicativo-unicamp-biblioteca/
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/unicamp-servicos
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/unicamp-servicos
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/acesso_remoto_vpn
https://t.me/bifunicamp
https://t.me/bifunicamp


Guia de Acesso Rápido

Como acessar e
utilizar o wi-fi

Eduroam
(Education

roaming), serviço
de mobilidade

global

EDUROAM
Como acessar 

wi-fi IFGW
(somente para
comunidade

IFGW com email
@ifi)

 

WI-FI IFGW

EDS é a Pesquisa
Integrada

Unicamp, busca
simultânea em
todo acervo do

SBU

EBSCO
DISCOVERY

SERVICE
Pesquise e acesse

periódicos
eletrônicos

assinados pela 
 Unicamp

PERIÓDICOS
ELETRÔNICOS 
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https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/rede_sem_fio_eduroam
https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/rede_sem_fio_eduroam
https://portal.ifi.unicamp.br/login
https://portal.ifi.unicamp.br/login
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/eperiodicos/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/eperiodicos/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/eperiodicos/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/eperiodicos/
https://www.instagram.com/bif.unicamp/
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Acesse para
pesquisar no

acervo do SBU,
fazer renovações

e reservas de
materiais,

verificar prazos

BASE ACERVUS

Conheça e
pesquise nas

bases de dados
assinadas pela

Unicamp

BASES DE
DADOS

Pesquise e acesse
ebooks assinados
pela Unicamp, em
diversas áreas do
conhecimento e
diversos idiomas

COLEÇÃO
EBOOKS

Acesse teses,
dissertações e

outras produções
científicas

geradas pela
Unicamp

REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL
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http://acervus.unicamp.br/
http://acervus.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/bases-de-dados/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/ebooks/
http://www.repositorio.unicamp.br/
http://www.sbu.unicamp.br/sbu/ebooks/
http://www.repositorio.unicamp.br/
https://t.me/bifunicamp
https://t.me/bifunicamp
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Acompanhe as novidades da BIF

Acesse diversos
conteúdos

digitais gerados
pela Unicamp

BIBLIOTECA
DIGITAL 

Acesse periódicos
nacionais,

internacionais,
bases de dados,

ebooks etc.,
assinados pela

CAPES

PORTAL CAPES
Canal oficial do

IFGW com eventos
científicos e
culturais que

acontecem no
instituto, com
colaboração

técnica da BIF

IFGW PLAY INSTAGRAM BIF
Acompanhe as

novidades da BIF e  
assuntos

relacionados com
a área da Física e

afins

@bif.unicamp Biblioteca IFGW - Dezembro/21

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
https://www.youtube.com/c/IFGWPlay/featured
https://www.instagram.com/bif.unicamp/
https://www.instagram.com/bif.unicamp/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez88.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome
https://www.youtube.com/c/IFGWPlay/featured
https://www.instagram.com/bif.unicamp/
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Participe do Canal da BIF

CONTATO BIFTELEGRAM BIF
Receba dicas úteis

de estudos e
pesquisas através

do Canal da BIF infobif@ifi.unicamp.br

Dúvidas?
Entre em contato

com a BIF:

https://t.me/bifunicamp Biblioteca IFGW - Dezembro/21

Site da Biblioteca
IFGW com todos

os serviços,
recursos e

ferramentas de
apoio à

comunidade

SITE BIF Rua Sérgio
Buarque de

Holanda, 777
Cidade

Universitária
Zeferino Vaz Barão

Geraldo 
13083-859

Campinas/SP

+55 19 3521 5523
+55 19 3521 5307
+55 19 3521 5290

https://t.me/bifunicamp
mailto:infobif@ifi.unicamp.br
mailto:infobif@ifi.unicamp.br
https://t.me/bifunicamp
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca
https://www.google.com/maps/@-22.8166766,-47.0696756,16.04z?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/@-22.8166766,-47.0696756,16.04z?hl=pt-BR
https://t.me/bifunicamp
https://t.me/bifunicamp
mailto:infobif@ifi.unicamp.br
https://t.me/bifunicamp
https://portal.ifi.unicamp.br/biblioteca

