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Sistema de Sistema de BibliotecasBibliotecas da Unicampda Unicamp

Objetivo: “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.”

Coordenadoria Geral da Universidade

Sistema de Bibliotecas

29 Bibliotecas
343 servidores
Orçamento 2018: 
R$ 10.263.330,00 
(aquisição de fontes de 
pesquisa)

Acervo 1.367.813
44.193 periódicos 
eletrônicos
469 Bases de dados
310.108 e-books 



Recursos Humanos Recursos Humanos --
DTIDTI

Coordenadoria
SBU

Diretoria de Tecnologia 
da Informação

Desenvolvimento Manutenção

3- Analistas de 
Desenvolvimento de Sistemas

1- Analista de redes
1- Analista de manutenção
1- Estagiários/Manutenção
1- Bibliotecária
1- Apoio audiovisual



 A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), está fisicamente 
hospedada no prédio da Biblioteca Central Cesar Lattes e integrada ao 
Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) é a área responsável por 
promover a integração de sistemas, a disseminação da tecnologia, o 
planejamento de capacidade produtiva e a especificação de sistemas 
através da mediação técnica e da facilitação da comunicação entre a 
DTI e as áreas do SBU que demandam produtos informatizados. 

 Nesse âmbito, realiza a interface e reporte técnico junto à Coordenação 
do SBU por meio da avaliação da aquisição de novas tecnologias e do 
controle de qualidade de sistemas, além de cuidar da preservação dos 
dados do SBU, do software de gerenciamento Sophia, dos portais da 
BCCL, Coleções Especiais, LAB, BAE e SBU, e também o apoio em eventos 
e demais ações relacionadas e de todos os sistemas de informação que 
atendem as bibliotecas da Unicamp 

DTI - Missão



Portal de Apoio ao Docente e Pesquisadores da UnicampPortal de Apoio ao Docente e Pesquisadores da Unicamp
Decorrente do conceito de infraestrutura emergente de apoio à pesquisa, o
portal disponibiliza informações, recursos e ferramentas relevantes às atividades
fins da Universidade



Repositório de Dados de Pesquisa da UnicampRepositório de Dados de Pesquisa da Unicamp

 Desenvolver um ambiente digital e 
tecnológico para a organização de dados 
científicos e de pesquisa;

 Tornar disponíveis os dados de pesquisa para 
a comunidade em geral, por meio da 
reunião dessa produção em um único 
repositório;

 Garantir a preservação e a curadoria digital 
desses dados científicos e de pesquisa, 
seguindo normas e padrões internacionais;

 Garantir a autenticidade e confiabilidade 
dos dados de pesquisa pertencentes à 
Universidade;

 Desenvolver um modelo de curadoria digital 
de dados de pesquisa para a Universidade. 



Teses e Dissertações 
50.981
Artigos  88.108
Patentes  891

Repositório Institucional X SophiaRepositório Institucional X Sophia

 Transferência das teses e dissertações da 
Biblioteca Digital para o Repositório da 
Produção Científica e Intelectual da Unicamp;

 Eliminação de entradas duplicadas em dois 
sistemas, o que gerava retrabalho;

 Facilidade na inclusão de metadados e 
conteúdos: o trabalho é feito no software Sophia 
(software de bibliotecas utilizado pelo SBU) e 
transferido automaticamente para o Dspace 
(Repositório). 

 Facilidade na manutenção de registros: quando 
um dado é alterado no Sophia, ele é alterado 
automaticamente e em tempo real no Dspace. 
Antes, porém, era necessário alterar a mesma 
coisa em sistemas diferentes, gerando 
retrabalho.



ProgramaPrograma dede CompetênciaCompetência emem InformaçãoInformação dodo SBUSBU

Desenvolvimento de um novo layout e melhorias para utilização do
sistema.

Quantidade de Treinamentos:  
89
Número de inscritos: 2.540 

 Automação dos processos relativos à 
gestão dos eventos e treinamentos, 
possibilitando comunicação direta 
entre  usuários e formadores.

 Atualização automática de 
conteúdos no portal do SBU. 

 Armazenamento e disponibilização 
de apresentações em pdf para os 
participantes.



Sistema de solicitação de Artigos Científicos Sistema de solicitação de Artigos Científicos 
Internacionais com custo subsidiadoInternacionais com custo subsidiado

 Acesso a artigos avulsos de 
periódicos científicos que não 
são assinados pela 
Universidade e Capes. Esses 
artigos são adquiridos por 
meio de convênio 
internacional.

 Este serviço está disponível 
para docentes, pós-
graduandos e pesquisadores.

 Quantidade de artigos 
solicitados: 256 (um ano de 
implantação)



MelhoriasMelhorias -- PesquisaPesquisa IntegradaIntegrada UnicampUnicamp -- EDSEDS

Metabuscador que possibilita buscas em diferentes fontes de informação por meio de uma única
interface.



Gestão do Gestão do softwatesoftwate TurnitinTurnitin –– verificação de verificação de 
originalidade e prevenção de plágiooriginalidade e prevenção de plágio

O Turnitin é um software de verificação de originalidade e

prevenção de plágio, que aponta para as semelhanças, entre o

texto apresentado pelo aluno, os documentos existentes na base do

sistema e páginas da internet. A ferramenta Turnitin possui um

eficiente processo de comparação de documentos em seu banco

de dados que permite fornecer relatórios de originalidade em

apenas alguns minutos.



 Projeto: Implantação de studio digital para o Laboratório de 
Acessibilidade, espaço maker - Valor de R$ 586.685,74

 3D - Leitura em movimento: realidade virtual e realidade aumentada 
+ impressora 3D (Projeto: Ciência e Arte nas Férias) 

 Curso EAD: projeto de extensão - Utilização de TA no acesso aos 
recursos informacionais (Valor aprovado R$ 20.000,00) 

 Projeto: Academia do Livro - em parceria com a Editora da Unicamp 
– Como criar um livro em 3D - Piloto com contos de Machado Assis -
vestibular Unicamp até 2019

 Tecnologia RFID - portais de segurança híbridos, auto-empréstimo, 
melhor experiência e autonomia aos usuários

 Óculos 3D e celulares para ferramentas de aprendizagem com 
realidade virtual 

 Projeto: Bibliografias do Vestibular da Unicamp 
(www.sbu.unicamp.br/cd-upa)

 Portal de E-books da Unicamp (Acesso aberto)

Apoio – Projetos estratégicos do SBU

http://www.sbu.unicamp.br/cd-upa)


ProjetosProjetos

Produção

Produção + Desenvolvimento

Desenvolvimento futuro



Regiane Alcantara Bracchi – regiane@unicamp.br
Coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Unicamp

Valéria dos Santos Gouveia Martins –
valeria@unicamp.br
Coordenadora Associada do Sistema de Bibliotecas 
da Unicamp

Daniela Feijó Simões – danfeijo@unicamp.br
Diretora da Diretoria de Tecnologia da Informação

Keite Aparecida Duarte – keite@unicamp.br
Analista de Sistema da Diretoria de Tecnologia da 
Informação
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