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A equipe da
Biblioteca
Octávio Ianni do
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estudantes da
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Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU
Acesso remoto (VPN) 
Rede sem fio (Eduroam)
App Unicamp Serviços
Sobre a Biblioteca do IFCH
Portal da Biblioteca do IFCH
Recursos informacionais

 

                     Catálogo Base Acervus
                     Pesquisa integrada 

Agenda



www.sbu.unicamp.br



www.sbu.unicamp.br
Ingressantes via

DAC já tem
cadastro no

sistema do SBU



Para aproveitar melhor os recursos

https://www.ccuec.unicamp.br/c
cuec/servicos/acesso_remoto_v

pn

Permite consultar em sua
própria residência ou fora do
campus revistas eletrônicas,

e-books e bases de dados
disponibilizadas pelo SBU.

VPN (Virtual Private Network) 



Para aproveitar melhor os recursos

https://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/rede_se
m_fio_eduroam

Está disponível para docentes,
funcionários e alunos com vínculo

ativo na Unicamp.

Wi-fi  - Rede sem fio eduroam

Visitantes podem solicitar
liberação para uso temporário da
rede Unicamp-Visitante junto à

Seção de Referência e
Atendimento da biblioteca.



Para aproveitar melhor os serviços

Identidade Institucional
digital
Circular interno
Cardápio dos
restaurantes
Botão de pânico
App do SBU

App 
UNICAMP- Serviços



Para aproveitar melhor os serviços

"App  UNICAMP- Serviços" 
Identidade Institucional digital



Para aproveitar melhor os serviços

"App  UNICAMP- Serviços" 
Biblioteca



Para conhecer os serviços

Laboratório de Acessibilidade do SBU 
na Biblioteca Central Cesar Lattes (BCCL)

O SBU dispõe de tecnologias para preparar materiais acessíveis (digitalização
de textos) e apoiar a comunidade acadêmica com deficiência visual.

Contato na Seção de Atendimento ao Público da Biblioteca do IFCH – 
e-mail: bibifch@unicamp.br



Conhecendo a Biblioteca

✔O prédio da
Biblioteca do IFCH
tem cerca de 4 mil m²  
distribuídos em 5
pavimentos. 250 mil exemplares

✔Abriga
aproximadamente: 

6.280 dissertações
e teses

2.778 títulos de
periódicos
impressos.



✔ Coleções de periódicos impressos
✔ Obras de referência (dicionários,
enciclopédias)
✔ Filosofia e Religião (001-299)
✔ Ciências Sociais (300-399)
✔ Línguas, Ciências Puras e Aplicadas (400-499)
✔ Coleção História da Arte (701-709.9)
✔ História (900-999)
✔ 8 salas de estudos em grupo e mesas de
estudos
✔ Computadores para pesquisas e 
scanners
✔ Sala de Capacitação

Conhecendo a Biblioteca



Seção e Processamento Técnico

Seção de Referência e Atendimento ao
Público

✔ Balcão de atendimento
✔ Equipamento de auto empréstimo
✔ Armários guarda-volumes
✔ Caixa auto devolução 24 horas
✔ Espaço para exposições
✔ Expositores das novas aquisições
✔ Sanitários e bebedouros

Conhecendo a Biblioteca



81 acessos simultâneos.

Empréstimo de chaves para termos conhecimento da
quantidade de pessoas que estão no espaço. 

Uso obrigatório de máscaras que cubra o nariz e a boca.

Distanciamento de 1 m entre as pessoas.

Uso de álcool em gel com frequência.

Garrafinha ou caneca para o uso dos bebedouros.

Protocolos de Retomada na Biblioteca 



Conhecendo a Biblioteca
www.ifch.unicamp.br/biblioteca



Conhecendo a Biblioteca
www.ifch.unicamp.br/biblioteca



Login

Recuperação
de senha

Reservas

Histórico de
empréstimos

Catálogo Base Acervus
acervus.unicamp.br



Pesquisa Integrada
Portal do SBU



Entre em contato

Presencialmente 

Pergunte ao bibliotecário

E-mail

Facebook

Telefone

das 9h às 22h30

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/biblioteca/pergunte

bibifch@unicamp.br

@BibliotecaIFCH  

(19) 3521-1617 ou (19) 3521-1618



BEM-VINDO

WELCOME

BIENVENIDO

WILLKOMMEN

BIENVENUE

BENVENUTO



Agradecemos a
participação e

nos
encontramos

novamente no
dia

 16/03 às 10h.


