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APRESENTAÇÃO SiB-UnB
A Biblioteca Central (BCE) e suas Bibliotecas
setoriais são órgãos da UnB responsáveis pelo
provimento de informações às atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade.
Mantêm um rico acervo, atendendo às
demandas dos discentes, docentes e
comunidade.
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EMPRÉSTIMOS
Quem pode emprestar?
Alunos da UnB regularmente matriculados nos cursos de
Graduação e Pós-Graduação
Docentes efetivos: ativos e aposentados
Docentes temporários, nas categorias substituto e visitante,
durante a validade do contrato

Missão

Realizar processos de gestão da informação necessários
às atividades de ensino, pesquisa e extensão e delas
resultantes, em uma perspectiva integrada, para a
formação de cidadãs e cidadãos éticos e qualificados
para o exercício profissional e empenhados na busca
de soluções democráticas para questões nacionais e
internacionais, por meio de atuação de excelência.

Visão

Ser referência no Brasil e na América Latina e Caribe
em gestão da informação necessária e resultante das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Pesquisadores, durante a validade do contrato
Servidores técnicos-administrativos: ativos e aposentados
Usuários vinculados à Associação de Ex-alunos da UnB
Bibliotecas situadas no âmbito do Distrito Federal (DF)
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Documento oficial com foto

Docentes
temporários,
pesquisadores e
bibliotecas do DF

Procurar o Serviço de Atendimento
ao Usuário

O cadastro das bibliotecas do SiB-UnB já está integrado
com os dados do Centro de Informática (CPD/UnB).
Assim que o usuário realiza seu vínculo com a UnB, ele é
automaticamente pré-cadastrado no SiB-UnB.
Para ativar o cadastro, é preciso apresentar-se em uma
das bibliotecas, mostrar documento com foto e gerar
senha numérica de 4 a 6 dígitos.

Dica:

Esta senha será necessária para efetuar empréstimos e
para acessar sua conta no site!
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Veja os tipos de empréstimos do SiB-UnB:

A biblioteca estabelece limite de itens do acervo para
empréstimo e prazos diferenciados conforme a
categoria de usuário

Realizado para itens específicos do acervo
e/ou chaves de cabine de estudo individual
ou em grupo

Permite o empréstimo de até 5
(cinco) itens do acervo por um
semestre além dos já previstos
por empréstimo domiciliar

Realizado por
bibliotecas situadas
no âmbito do
Distrito Federal
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Ex-alunos
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Documento oficial com foto

São quatro os tipos de empréstimos possíveis no SiB-UnB,
que buscam atender a todas as categorias de usuários.

LP

3

Alunos, docentes
efetivos e servidores

Quais são os tipos de empréstimo
disponíveis?
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Como se cadastrar ou ativar o cadastro?

OR
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Quantidade de livros para empréstimo
domiciliar
Livros

Dias

Alunos de graduação

10

15

Alunos de pós-graduação

15

30

15 + 5
especiais

30

Servidores técnicosadministrativos

15

30

Ex-alunos

5

15

Bibliotecas do DF

5

15

Aposentados (Docentes e
Técnicos)

10

30

Docentes

Para saber a quantidade e o prazo de empréstimo de
periódicos, teses, dissertações e outros tipos de materiais
do acervo, basta acessar o site:
www.bce.unb.br/emprestimos/

Dica:

Empréstimo só pode ser efetuado pelo titular do
cadastro!
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PESQUISA AO ACERVO

A pesquisa ao acervo é feita por meio do
catálogo da BCE

Acesse o site
bce.unb.br

Em “ + opções de consulta”
escolha o campo de busca
desejado (título, assunto,
autor ou livre).
Digite o termo para pesquisa
na caixa de busca

Na lista de resultados veja
os itens de seu interesse e
clique em “exemplares” para
verificar a disponibilidade
da obra na biblioteca

Caso a obra esteja
disponível, anote o número
de chamada para
localizá-la na estante, ex.:
342.4(81)(094.4)
S676c 2. ed.

Dica:

Em caso de dúvidas, procure o Balcão de Informações no
setor de Referência ou envie e-mail:
informacoes@bce.unb.br
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RENOVAÇÃO
Acesse “bce.unb.br”
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RESERVA
Se todos os exemplares do item buscado
estiverem emprestados, faça uma reserva online!
Vá em consulta.bce.unb.br, procure o item desejado:

Clique em “Minha conta” > “Empréstimos” > “Renovação”
Você pode renovar até 5 vezes seus itens emprestados da
Biblioteca, desde que não haja reserva ou que a data de
devolução não esteja vencida
Se não conseguir fazer a renovação on-line, entre em contato
com o serviço de empréstimo pelo e-mail:
emprestimos@bce.unb.br

Dica:

Não conseguir efetuar a renovação on-line não justifica o
atraso na devolução do material!
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Clique em “exemplares”

Em “Veja também”, clique na opção “Reserva”
Preencha com seu número de CPF e senha

Assim que o item for devolvido, você
receberá um e-mail automático
avisando sobre a liberação!
O livro ficará disponível em
seu CPF por até 48 horas na
Sala de Reserva da BCE.
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DEVOLUÇÃO
A devolução dos materiais deve ser feita no
horário de funcionamento da Biblioteca
Fique sempre atento às datas de devolução dos itens
emprestados!
As bibliotecas enviam e-mails com avisos diversos.
Mantenha sempre seu e-mail atualizado!

Dica:

A devolução pode ser efetuada por qualquer pessoa,
independente de ser o titular do cadastro.

A devolução só pode ser feita na Biblioteca onde o item
foi emprestado.
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MULTA
A devolução após o prazo gera multa
conforme o tipo de material emprestado

A cobrança é feita durante todo o período de
funcionamento das Bibliotecas, no caso da BCE, inclusive,
aos sábados, domingos e feriados!
Evite atrasar, pois o pagamento só será efetuado
mediante transferência para Conta Única do Tesouro pelo
Banco do Brasil!

Tipo de material

Valor

Livros e periódicos do
acervo geral

R$ 0,90 por dia

Livros da sala de reserva

R$ 1,00 por hora

Chaves de cabine de
estudo

R$ 1,00 por hora
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BIBLIOTECAS DIGITAIS
Biblioteca Digital da Produção Intelectual
Discente da Universidade de Brasília (BDM)

Armazena, preserva e divulga a produção acadêmica dos
cursos de graduação e especialização da UnB.
Acesse: bdm.unb.br

Repositório Institucional da UnB (RIUnB)

Armazena, preserva e divulga a produção científica da
UnB (teses, dissertação, artigos, livros e trabalhos de
eventos).
Acesse: repositorio.unb.br
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PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS
Portal de periódicos

Portal que reúne os periódicos em acesso aberto editados
na UnB.
Acesse: periodicos.unb.br

Portal de conferências

Portal que reúne as páginas dos eventos de acesso
aberto ocorridos no âmbito da UnB.
Acesse: conferencias.unb.br

Biblioteca Digital e Sonora (BDS)

Objetiva atender à demanda de pessoas com deficiência
visual, tanto da UnB quanto da comunidade em geral.
São disponibilizados materiais em formato sonoro (MP3),
gravados com uso da voz humana, e digital (HTML
e PDF), devidamente adaptados para os programas
ledores de tela. A BDS é de uso restrito às pessoas com
deficiência visual.
Acesse: bds.unb.br

Biblioteca Digital de Coleções Especiais
(BDCE)
Biblioteca digital que reúne as coleções especiais
abrigadas no âmbito do SiB-UnB
Acesse: bdce.unb.br
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BASE DE DADOS
Na WIFI “UnB Wireless” o acesso é livre para
todos os usuários mediante prévio cadastro!
É possível fazer suas pesquisas de artigos científicos,
teses, dissertações e e-books em diversas bases de
dados nacionais e internacionais por meio da Rede da
UnB!

Tenha acesso ao Portal da Capes e a mais de dez base
de dados assinadas pela BCE!
Acesse: bce.unb.br/bases-de-dados/
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OUTROS SERVIÇOS
Coleções especiais

Setor da BCE responsável por coordenar os serviços
pertinentes às coleções: Multimeios, Acervos
Especializados e Organismos Internacionais, bem como
os serviços de agendamento e de empréstimos do
auditório, sala de treinamento, sala de videoconferência e
cabines de áudio e vídeo.

Coleção de obras raras

Setor da BCE responsável pela preservação, catalogação
e seleção do Acervo de Obras Raras. É também nesse
setor que o usuário pode consultar o Arquivo Carlos
Lacerda.

Espaço Cassiano Nunes

O espaço Cassiano Nunes foi criado em 2008 para
abrigar o acervo do escritor doado à BCE. O acervo conta
com aproximadamente 14.000 volumes e seu acesso é
disponível para todos os usuários.

Espaço POP

Espaço da BCE que oferece um novo conceito de
interação e de uso da biblioteca. Incentiva estudos
acadêmicos relacionados à cultura pop e à literatura em
quadrinhos, oficinas, debates e uso de jogos de tabuleiro.
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COMUT

É um serviço de acesso a documentos, como: periódicos,
teses e dissertações, anais de congressos e partes de
documentos existentes nas Bibliotecas Base do Programa
Rede COMUT do IBICT. A solicitação poderá ser feita
pessoalmente no Setor de Referência da BCE ou via
e-mail, comut@bce.unb.br, contendo todos os dados do
documento requisitado.

Cabines de estudo

Na BCE há cabines de estudo individual e de estudo em
grupo. As cabines de estudo individual são reservadas
para alunos de mestrado, doutorado e servidores da
UnB (docentes e técnicos). O empréstimo das chaves
é realizado na sala de reserva pelo período de 6
horas, renovável por igual prazo, desde que não haja
interessados na fila de espera.
As cabines de estudo em grupo destinam-se a todos
os usuários cadastrados na biblioteca. O empréstimo das
chaves é realizado na sala de reserva pelo período de
3 horas, renovável por igual prazo, desde que não haja
interessados na fila de espera.
A Biblioteca da Faculdade de Planaltina também
disponibiliza 3 cabines de estudo em grupo para os
alunos.

Laboratórios de acesso digital

A BCE conta com 3 laboratórios de acesso digital. O
objetivo desses laboratórios é atender à comunidade
universitária (docentes, discentes, servidores e ex-alunos
da Associação de Ex-alunos da UnB). Os Laboratórios
estão configurados com o sistema operacional Windows
7 e pacote LibreOffice.
A Biblioteca da FGA possui um Laboratório de Acesso
Digital.
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Empréstimo de notebooks

A BIblioteca Central oferece 30 notebooks para
empréstimo local, por até 6 horas. Os equipamentos
podem ser emprestados na Sala de Reserva e são
destinados aos alunos da assistência estudantil.

Máquinas de autoempréstimo

A BCE possui 2 máquinas em que os usuários podem
efetuar o empréstimo de itens do acervo de forma fácil e
rápida. Os materiais devem conter a etiqueta com código
de barras da biblioteca para que seja possível efetuar
o procedimento. Itens que não possuem essa etiqueta
devem ser emprestados nas ilhas de atendimento.

Scanners de autoatendimento

O uso do scanner de autoatendimento é um serviço
gratuito oferecido para todos os usuários das Bibliotecas
da UnB. Sua finalidade exclusiva é a digitalização de
documento do acervo para atividades de estudo e
pesquisa. Os documentos digitalizados podem ser salvos
diretamente em mídias removíveis (USB), enviados para o
e-mail pessoal ou salvos em nuvem de armazenamento.
As bibliotecas setoriais do Gama, Ceilândia e Planaltina
possuem um scanner cada uma.

Visitas orientadas

As Bibliotecas da UnB oferecem visitas orientadas que
visam apresentar os espaços físicos e os produtos e
serviços oferecidos. O agendamento deve ser feito pelo
e-mail: informacoes@bce.unb.br
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Auditório, sala de treinamento e sala de
videoconferência

A BCE disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante
agendamento prévio, espaços destinados a realização de
eventos como palestras e workshops, além de defesas de
monografias, de dissertações e de teses. São eles:
• O auditório, com capacidade para 60 pessoas.
• A sala de treinamento, com 40 lugares.
• A sala de videoconferência, com 20 lugares.
Todos estão localizados no setor de Coleções Especiais,
situado no subsolo da biblioteca, e contam com
equipamentos próprios para uso no local. Essas salas
estão disponíveis para alunos, professores e servidores.

Capacitações em bases de dados

As capacitações de pesquisa em bases de dados visam
instruir e qualificar a comunidade acadêmica a buscar
informações nesse tipo de ferramenta com o objetivo de
aprimorar as buscas em periódicos científicos, bibliotecas
digitais e bases de e-books. O agendamento deve ser
feito pelo e-mail: informacoes@bce.unb.br As bibliotecas
setoriais do Gama, Planaltina e Ceilândia também
fornecem este serviço.

Ficha catalográfica

Em seu site www.bce.unb.br, a biblioteca disponibiliza
um software, desenvolvido pelo Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação da Universidade de
São Paulo e gentilmente cedido para ser adaptado
às necessidades dos alunos de pós-graduação da
Universidade de Brasília, que gera automaticamente
fichas catalográficas de Teses e Dissertações. As fichas
catalográficas geradas como um arquivo pdf ficam
disponíveis para download e/ou impressão.
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PRESERVAÇÃO DO ACERVO
A conservação do acervo depende de cada
usuário!

Ajude para que os materiais sejam usados por um longo
período de tempo e pelo maior número de pessoas
possível! Veja algumas práticas que não combinam com
a preservação:
Utilizar fitas adesivas, grampos, cola e clipes
Fazer grifos ou anotações
Alimentar-se junto aos materiais
Fumar ou utilizar objetos que emitem odores fortes
Virar as páginas com os dedos molhados
Dobrar páginas
Em caso de acidentes, não tente consertar o material
emprestado! Contamos com profissionais especializados
nesta atividade no setor de Conservação e Restauração
da Biblioteca.
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NORMAS DE USO
As normas das Bibliotecas da UnB estão
disponíveis no endereço eletrônico:
https://www.bce.unb.br/sobre-a-bce/normas/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Horário de funcionamento
Biblioteca Central (BCE)

segunda a sexta: 24 horas
(0h da segunda às 23h45 de sexta)
fins de semana e feriados: 7h às 19h

Biblioteca da Faculdade
de Ceilândia

segunda a sexta: 7h30 às 19h30
sábados: 8h às 13h

Biblioteca da Faculdade
do Gama

segunda a sexta: 7h às 19h

IN BCE nº 04/2016: Empréstimos especiais para centros de
custo

Biblioteca da Faculdade
de Planaltina

segunda a sexta: 8h às 20h

IN BCE nº 01/2017: Uso dos espaços de exposições da BCE

Biblioteca da Faculdade
de Arquitetura e
Urbanismo (CEDIARTE)

segunda a sexta: 8h às 19h

Biblioteca do Hospital
Universitário (COLEMED)

segunda a sexta: 7h às 23h
sábados: 8h às 13h
Sala de estudos aberta 24 horas

Dentre elas estão:
IN BCE nº 03/2016: Reposição de livros

IN BCE nº 05/2016: Aquisição de livros

IN BCE nº 03/2017: Empréstimo das cabines de estudo

IN BCE nº 01/2018: Normas do Setor de Atendimento ao
Usuário do SiB-UnB

IN BCE nº 02/2018: Uso dos Scanners de Autoatendimento
IN BCE nº 02/2019: Doações espontâneas de livros
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CONECTE-SE AO SiB-UnB!
bce.unb.br
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COMO LOCALIZAR LIVROS
O SiB-UnB utiliza o sistema de Classificação
Decimal Universal (CDU)

informacoes@bce.unb.br

869.0(81)
T269m
18.ed.
ex. 2

facebook.com/unb.bce
instagram.com/bceunb/
twitter.com/bceunb

869.0(81)
T269m
18.ed.
ex. 2

Número de chamada

869.0(81): assunto da obra
T269m: sobrenome do autor e título da obra
18 ed.: edição da obra
ex. 2: número de exemplar

Dica:
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O acervo é organizado na estante de acordo com os
assuntos que tratam, do geral para o mais específico,
em ordem crescente e alfabética.
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Organização da Informação

CONTATOS - BCE
Atendimento ao Usuário / Empréstimos
Telefone: (61) 3107-2680
E-mail: emprestimos@bce.unb.br

Coleção de Obras Raras / Arquivo Carlos
Lacerda
Telefone: (61) 3107-2684
E-mail: obrasraras@bce.unb.br

Coleções Especiais / Multimeios
Telefone: (61) 3107-2674 / 2703
E-mail: agendabce@bce.unb.br

Comutação Bibliográfica – COMUT

Telefone: (61) 3107-2679 / 2681
E-mail: catalogacao@bce.unb.br

Espaço POP

Telefone: (61) 3107-2707
espacopop@bce.unb.br

Conservação e Restauração
Telefone: (61) 3107-2668
E-mail: restauracao@bce.unb.br

Secretaria da Biblioteca
Telefone: (61) 3107-2665
E-mail: direcao@bce.unb.br

Seleção e Aquisição / Intercâmbio
Telefone: (61) 3107-2678 / 2669
E-mail: selecao@bce.unb.br

Telefone: (61) 3107-2701
E-mail: comut@bce.unb.br

Serviços digitais:

Telefone: (61) 3107-2676
E-mail: informacoes@bce.unb.br

Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: bdm@bce.unb.br

Referência

Núcleo de Informática
Telefone: (61) 3107-2663
E-mail: nit@bce.unb.br

Periódicos

Telefone: (61) 3107-2683
E-mail: periodicos@bce.unb.br
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Biblioteca Digital de Monografias
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: gid@bce.unb.br

Bibliotecas Digital e Sonora
Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: bds@bce.unb.br
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Portal de Periódicos da UnB

Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: portaldeperiodicos@bce.unb.br

Portal de Conferências da UnB
Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: gid@bce.unb.br

Repositório Institucional

Telefone: (61) 3107-2687 / 2688
E-mail: repositorio@bce.unb.br

Demais contatos:
Lanchonete

(61) 3349-0207
Segunda à sexta: 7h às 22h
Fins de semana e feriados: 8h às 17h30

Copiadora

(61) 4102-6525
Segunda à sexta: 8h às 22h
Fins de semana e feriados: 8h às 17h
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CONTATOS - SETORIAIS
Biblioteca Campus Ceilândia

Telefone: (61) 3107-8405
E-mail: bibliotecafce@bce.unb.br

Biblioteca Campus Gama

Telefone: (61) 3107-8942
E-mail: bibliotecafga@bce.unb.br

Biblioteca Campus Planaltina
Telefone: (61) 3107-8279 / 8107
E-mail: bcefup@bce.unb.br

Biblioteca Hospital Universitário
Telefone: (61) 2028-5524
E-mail: bibliotecahub@bce.unb.br

Biblioteca CEDIARTE - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo
Telefone: (61) 3107-7480

Sugestões, reclamações e dúvidas:

Para fazer suas sugestões, reclamações e dúvidas,
acesse: bce.unb.br/fale-conosco
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