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Sabemos que é muita 
informação nesse momento 

e você pode sentir-se 
perdid@



Por isso estamos aqui hoje 

para mostrar para você um 

pouco do que as Bibliotecas 
oferecem



O que é esse tal de SIBi?
Unidade que coordena as bibliotecas



Conheça nossa equipe

Alexei

Arildo

Emilene

Camila

Marina

Marisa

Cristina

Denilson

Vera

Caroline

Silmara

Paulo Vânia



Vamos conhecer 

alguns recursos 

informacionais?



Mas primeiro...você sabe seu
número UFSCar?

Acesso ao catálogo Pergamum, a rede
sem fio de internet Eduroam, ao Portal de
Periódicos da CAPES via CAFe e Biblioteca
Virtual da Pearson pelo SAGUI

Login nos sistemas da Universidade
 Mantenhaseus dadosno SAGUIatualizados

sistemas.ufscar.br/sagui/

https://sistemas.ufscar.br/sagui


Como recuperar o número
UFSCar e senha?

 

Site da SIn:

https://www.sin.ufscar.br/numero-
ufscar



 

Vídeo sobre recursos de
pesquisa

Como acessar os
artigos, normas e
livros na UFSCar 

com legenda e LIBRAS
 

 Disponível no canal
no YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=aUE-uzTYbd0&list=PLITX6xd323ceTW0KNF4c1uTVJHl9UhlJf
https://www.youtube.com/watch?v=aUE-uzTYbd0&list=PLITX6xd323ceTW0KNF4c1uTVJHl9UhlJf
https://www.youtube.com/c/sibiufscar


Livros das Bibliotecas



Pesquisar o acervo das Bibliotecas da UFSCar, como livros
e outros tipos de documentos
Meu Pergamum- renovação, reserva.

Catálogo Pergamum

Versão Mobile

https://pergamum.ufscar.br/



Problema no acesso? 
Procure pela Biblioteca



Coleções digitais



Coleção das Normas da ABNT
Normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT)

Acesso pelo

Pergamum



Vídeo Tutorial Normas ABNT:
busca pelo catálogo
Pergamum. Disponível no canal
da B-Ar no Youtube. 

 
 

Coleção das Normas da ABNT

Tutorial sobre como fazer a busca por uma
norma pelo aplicativo Target GEDWeb para
celular- Disponível nos sites. 



E-books da BV Pearson
Plataforma de livros virtuais com mais de dez mil

itens de todas as áreas do conhecimento 

 

Acesso pelo SAGUI

ou direto no site

https://plataforma.bvirtual.com.br/



Vídeo Acesso à Biblioteca
Virtual da Pearson (com
legenda e LIBRAS)
Disponível no canal do SIBi no
Youtube. 

 
 

E-books da BV Pearson

Tutorial Biblioteca Virtual (BV) Pearson:
como acessar?- Disponível nos sites. 

https://www.sibi.ufscar.br/arquivos/como-acessar-a-biblioteca-virtual-pearson_sagui_versao_final.pdf


Outras coleções

 Acesso de dentro da UFSCar



Portal de Periódicos Capes

Artigos científicos
E-books 
E muito mais!

https://www.periodicos.capes.gov.br/



Acesso CAFe
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)

 
 
 

Acesse o conteúdo de onde estiver!



Repositório Institucional

https://repositorio.ufscar.br/

Acesso a dissertações, teses, TCCs e coleção
de dados de pesquisa



Vídeo O que é o Repositório
Institucional UFSCar? (com 
 legenda e LIBRAS). Disponível
no canal do SIBi no Youtube. 

 
 

Repositório Institucional

Manuais. Disponíveis no site do RI

https://youtu.be/S3Fes2AOh5c


CPOI - Publicações de e-books

Comissão Permanente de Publicações
Oficiais e Institucionais

Publicação de relatórios técnicos e estatísticos, estudos, manuais, normas
de orientação e demais documentos administrativos, técnicos ou
tecnológicos.

Docentes, discentes e técnicos

administrativos, ativos e

aposentados podem solicitar



 

E temos também algumas
videoaulas

O que você precisa saber sobre gestores
de referências bibliográficas (Zotero)
O que você precisa saber sobre
normalização do trabalho acadêmico, de
acordo com a ABNT: 
O que você precisa saber sobre o
Currículo Lattes
O que você precisa saber sobre o ORCID
O que você precisa saber sobre plágio

 



Canal no Youtube:
SIBi-UFSCar



Acesse nosso site

www.sibi.ufscar.br



E redes sociais

SIBi UFSCar @sibiufscar



Agora, vamos

conhecer as

Bibliotecas?



BIBLIOTECA CAMPUS
ARARAS



 

Conheça nossa equipe 

Lenita
Alini

Fernanda
Marcus

Keila
Maria Helena



Horário de funcionamento

Segunda-feira, Quarta-feira e 
Quinta-feira

das 10h às 21h
 

Terça-feira e Sexta-feira
das 10h às 19h



Uso obrigatório de máscaras
Um usuário por mesa

              Limite de dois usuários nas salas de
estudo em grupo

 
                Não será permitido, por enquanto, o         

acesso às salas de TV e descanso 

Acesso à Biblioteca



Alguns serviços
Empréstimos e devoluções de livros

Empréstimos entre biblitecas
Treinamentos e orientações

Eventos Culturais / Exposições
Salas de TV e descanso

Hora do Chá e Literatura 
Estante Circulante
Inglês na Biblioteca

Cinema na Biblioteca  

Projetos: 



Canal no Youtube

Biblioteca Campus Araras UFSCar



E redes sociais

Contato: bar.referencia@ufscar.br

@bar_ufscar_araras @bibliotecacampusararasufscar



BIBLIOTECA CAMPUS
LAGOA DO SINO



 
Lissandra

Isadora

Conheça nossa equipe 



Horário de funcionamento

Segunda-feira a sexta-feira
das 09h às 16h 



Acesso à Biblioteca

Acesso aos espaços permitidos com a
máscara.
Entrada da Biblioteca Caixa de
Devolução dos Livros.
Aparelho de celular no modo silencioso. 
Não é permitido o consumo e venda
genêros alimentícios no interior da
Biblioteca. 
Somente é permito garrafa com água.



Serviços
(priorizando alguns virtuais)

Livre acesso ao Acervo e a Sala de Estudo Individual;
Emissão de Atestado Negativo (solicitação por e-mail);

Empréstimo de chave do guarda-volumes no horário de funcionamento (solicitar no 
Setor de Atendimento);

Doações de materiais (observar o procedimento de recebimento);
Empréstimo entre Bibliotecas (EEB);

Ficha catalográfica (formulário eletrônico);
Visitas guiadas (com agendamento no Setor de Atendimento);

Demais orientações como Portal CAPES, normalização, Currículo Lattes, Repositório 
Institucional (por e-mail ou virtual)



Canal no Youtube

Biblioteca UFSCar Lagoa do Sino



Mídias Sociais

Telefone/WhatSapp: 15-32569015

@bls_ufscar_buri @BibliotecaLagoadoSino

bls@ufscar.br

www.bls.ufscar.br



BIBLIOTECA CAMPUS
SOROCABA



 

Conheça nossa equipe 

Lourdes
Rute

Milena
 

Fabiane
Elza

André



Horário de funcionamento

Segunda-feira a quinta-feira
das 13h às 22h

 
Sexta-feira

das 9h às 18h



Acesso à Biblioteca
Uso correto e obrigatório de máscara*

 
Respeito ao distanciamento*

 
Espaços de estudo e descanso com número de

assentos reduzido*
 

*de acordo com Resolução ConsUni nº74, artigo 14, § 2 e 5      



Alguns serviços

Empréstimo de livros, jogos e calculadora
Autoempréstimo de livros
Treinamentos e orientações
Espaços para estudo e descanso
Séries nas redes sociais: Dona Norma mandou avisar; Plá
da B-So

 



Canal no Youtube

B-So UFSCar



bso.ufscar

E redes sociais

bso.referencia@ufscar.br

bso_ufscar

bsoufscarsorocaba



BIBLIOTECA COMUNITÁRIA



 

Conheça nossa equipe 



Horário de funcionamento

De segunda-feira a sexta-feira
Das 8h às 21h



Acesso à Biblioteca
A BCo está localizada na área Norte da UFSCar, depois da escadaria do
Restaurante Universitário (R.U).

Para acessar a Biblioteca é obrigatório o uso de máscara.

Não é permitido o consumo de alimentos dentro
da Biblioteca.

As salas de estudo sinalizadas como "Estudo individual" localizadas nos
Pisos 3 e 4 são "exclusivamente" para estudo INDIVIDUAL. 

São disponibilizadas 10 salas de estudo em grupo,
localizadas nos Piso 3 e 5. 

Também é possível utilizar as mesas de estudo
que estão disponíveis em todos os pisos, mas
lembre-se de respeitar o distanciamento.



Alguns serviços

Empréstimo de livros (acervo com mais de 200 mil
materiais);
Orientações e Treinamentos para pesquisa em bases de
dados, normalização de trabalhos, etc;
Exposições e atividades culturais;
Empréstimo entre bibliotecas;
Salas de estudo individual e em grupo;
Gibiteca;
Biblioteca Infantil e Brinquedoteca;
Área de convivência e muito mais!!!



Canal no Youtube

BCo UFSCar



E redes sociais

Contato: atendimento.bco@ufscar.br

@bco_ufscar @BCoUFSCar



UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE
MEMÓRIA E ARQUIVO HISTÓRICO



 

Conheça nossa equipe 

Claudia
Izabel

Siomara
 
 



Horário de atendimento

De segunda-feira a sexta-feira
das 9h às 12h

 
e das 14h às 17h



Acesso à Unidade
A UMMA está localizada no piso 5 da Biblioteca Comunitária (BCo) na
área Norte da UFSCar.

Para entrar na UMMA é obrigatório o uso de máscara.

O espaço de pesquisa é exclusivamente para consulta ao acervo da
Unidade. 

Não é permitido o consumo de alimentos dentro
da UMMA.

As visitas guiadas devem ser realizadas com
agendamento prévio.

Não é permitida a entrada com bolsas ou
mochilas. A UMMA disponibiliza guarda-volumes.



Alguns serviços

Consulta local das coleções Florestan Fernandes, Henrique
Luis Alves, Luís Martins, Revista Ilustração Brasileira e Luís
Carlos Prestes (em processamento)
Empréstimo de livros das coleções de Ficção Científica e
Brasiliana 
Visitas guiadas
Atendimento aos pesquisadores com consulta ao Fundo
Florestan Fernandes
Exposições virtuais e outros conteúdos nas redes sociais



Canal no Youtube

UMMA
UFSCar

https://linktr.ee/umma.ufscar



E redes sociais

Contato: umma@ufscar.br

@umma.ufscar @umma UFSCar



Bons estudos e estamos
à disposição!


