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Como solicitar cópias de artigos científicos?  

O SBU oferece acesso a artigos avulsos de periódicos científicos que não são assinados pela Universidade. Esses artigos 
são adquiridos por meio de convênio internacional. Acesse o formulário para proceder a sua solicitação.  

No Portal do SBU, clicar em “Produtos e Serviços” e depois em “Solicitação de Artigos e Outros Documentos”; 

Em “Artigos Científicos Internacionais com custo subsidiado”, clicar em “Acessar o Formulário”.  

Existem duas maneiras de acessar o Formulário para solicitação de artigos:  

ou 

Acessar o link do Programa [http://fsac.bc.unicamp.br/ ] 

http://fsac.bc.unicamp.br/


Preenchimento do Formulário 

Há duas maneiras de solicitar o artigo no formulário, por meio do Digital Object Identifier-DOI ou 
pelo Título Completo da Publicação.  

DOI significa Digital Object Identifier, ou seja, Identificador de Objeto Digital. É um padrão para identificação de 
documentos em redes de computadores, como a Internet. Este identificador, composto de números e letras, é atribuído 
ao objeto digital para que este seja unicamente identificado na Internet. 



Campo: DOI 

Se o número do DOI for preenchido no campo, automaticamente, o sistema incluíra os dados da 
publicação de interesse.  Os dados não localizados e obrigatórios no formulário deverão ser 
preenchidos manualmente pelo solicitante.  



Preenchimento Manual 

 Caso o solicitante opte pelo preenchimento manual no sistema: 

Preencher as informações obrigatórias do formulário: 
 

 
 
 
 
 
 



Dados do Solicitante 

Após o preenchimento dos dados da publicação, o solicitante deverá informar seus dados 
pessoais e institucionais.  

O formulário só será enviado para aprovação, 
se todos os campos obrigatórios (indicados 
com *) forem preenchidos. 



Validação da Solicitação 

Após clicar em enviar pedido, uma solicitação será gravada e um link de confirmação/validação 

será encaminhado para o endereço de e-mail informado no formulário. A solicitação só será 

encaminhada para a biblioteca da unidade após essa confirmação/validação.  

Confira se o endereço de e-mail informado 
está correto ou válido. Caso não receba o link 
de validação, por favor, refaça o pedido. 



Validação da Solicitação 

O sistema enviará um novo e-mail contendo os seguintes dados: Dados da publicação, dados pessoais 

do solicitante, número de protocolo e senha.   

Será possível consultar o andamento do 
pedido por meio do protocolo e senha, no 
link: http://fsac.bc.unicamp.br/ 

http://fsac.bc.unicamp.br/


Consulta do Andamento da Solicitação 

Preencher o número do protocolo  e senha [enviado no e-mail cadastrado no sistema]; 

Confira o status da solicitação na “Ocorrências do Protocolo” 

  

Status de Pedidos: Solicitado; Em Andamento; Não 
Atendido; Comprado; Aguardando Recebimento; 
Enviado 



Dúvidas? 

Em caso de dúvida, procure a biblioteca de sua unidade ou fale com um dos nossos 

bibliotecários pelo chat on-line. 

http://www.sbu.unicamp.br/atendimento-online/index.php/chat?locale=pt-br



