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Para acessar a base Dynamed,
entre no site do Sistema de
Bibliotecas e vá na seção de
‘Bases de Dados’, localizada no
canto inferior esquerdo.

1. Base Dynamed

http://www.unirio.br/bibliotecacentral
http://www.unirio.br/bibliotecacentral/bases-de-dados-2


Ao ser direcionado para a próxima página, 
clique na base Dynamed. 
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https://shibbolethserver.unirio.br/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=AE890C8239535F03F04548B2F037CBC3?execution=e1s1


Preencha com as credenciais da UNIRIO e siga para a próxima tela!
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Pronto! O acesso remoto já está configurado! Agora, é 
necessário fazer login ou criar sua conta de acesso à 
Dynamed!

Clique aqui para entrar

ou aqui para criar 
sua conta
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É necessário concordar com o termo da Política de 
Privacidade e pronto! Bons estudos!
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2. Serviço de Descoberta da EBSCO
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Para ter acesso ao serviço, entre no site do Sistema de Bibliotecas
e, na página inicial, escreva sua busca na janela da Pesquisa
Integrada e clique em ‘pesquisar’.

informação

http://www.unirio.br/bibliotecacentral


Clique aqui

Se o resultado da busca exigir login para acessar o texto completo:



Preencha com as credenciais da UNIRIO

Clique aqui 
para se 

cadastrar

Pronto! 

O acesso remoto já está configurado! 

Agora, é necessário fazer login ou criar sua 
conta de acesso ao Serviço de Descoberta!
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Preencha os 
campos 
necessários ao 
seu cadastro e 
concorde com os 
termos para 
prosseguir! 

Bons estudos!
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3. Base de livros eletrônicos Springer Link

Clique aqui

Abr, 2022

Para acessar a base, entre no site do Sistema de Bibliotecas e vá na seção de
‘Bases de Dados’, localizada no canto inferior esquerdo.

http://www.unirio.br/bibliotecacentral
http://www.unirio.br/bibliotecacentral/bases-de-dados-2


Encontre a UNIRIO e 
selecione

Clique aqui
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Clique aqui

Clique aqui

Preencha com as 
credenciais da 
UNIRIO
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Selecione a opção 
desejada e aceite.

Pronto! 
É possível ver o acesso 

realizado pela UNIRIO na 
parte inferior da página! 

Bons estudos!
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Dúvidas

Sobre acesso: 
biblioteca.sid@unirio.br
Sobre o uso da base: 

atendimentobiblioteca@unirio.br

mailto:biblioteca.sid@unirio.br
mailto:atendimentobiblioteca@unirio.br

