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RECURSOS INFORMACIONAIS ELETRÔNICOS OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA
DA UNIRIO E SUAS VIAS DE ACESSO
A UNIRIO disponibiliza acesso remoto (fora dos campi da Universidade) aos recursos
informacionais digitais oferecidos pela Biblioteca da UNIRIO, tais como bases de dados, normas
técnicas, livros eletrônicos e periódicos científicos. O acesso é preferencialmente feito pelo site da
Biblioteca da UNIRIO, em <http://www.unirio.br/bibliotecacentral/>
Parte desses recursos é aberta para qualquer usuário. Já os recursos destinados ao uso da
comunidade da UNIRIO exigem autenticação para o acesso remoto. Por ele, os usuários têm acesso
aos textos completos e à totalidade dos conteúdos disponíveis.

O que você verá neste documento?
Vamos explicar quais recursos exigem autenticação e como acessá-los. Clique no tópico desejado:



Quais são as vias de acesso autenticado?



Veja a lista dos recursos que precisam de autenticação, onde encontrar e vias de acesso



Começou a sua pesquisa a partir de nosso catálogo ou do serviço de descoberta?



Lembretes importantes!

Quais são as vias de acesso autenticado?
Há dois sistemas de autenticação para acesso remoto aos recursos: Shibboleth ou Proxy.
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Shibboleth
É um sistema de autenticação que usa as credenciais do Portal de Identidade da UNIRIO (CPF e
senha) para permitir o acesso remoto dos usuários da universidade aos recursos digitais. O
Shibboleth1 é usado para:


Autenticação para acesso e uso do Portal de Periódicos da CAPES;



Acesso a alguns recursos disponibilizados pela Biblioteca da UNIRIO (ver a tabela
de recursos e vias de acesso, abaixo).

Como usar: Consulte o tutorial disponível na seção Acesso Remoto do site da Biblioteca Central da
UNIRIO.

Atenção!


Nas janelas de autenticação, o Shibboleth pode ser mencionado como Login Institucional
(“Institutional Login”) ou Shibboleth. O usuário deve usar suas credenciais do Portal de
Identidade da UNIRIO (CPF e senha);



Caso o usuário acesse o Portal de Periódicos da CAPES diretamente, é aconselhável que
faça o login no “Acesso CAFe” e no “Meu Espaço” logo antes de iniciar as pesquisas.

Proxy
É o sistema de autenticação oferecido pela TI da UNIRIO (DTIC) à comunidade da UNIRIO. O
proxy é usado para acessar alguns recursos disponibilizados pela Biblioteca da UNIRIO (ver a
tabela de recursos e vias de acesso, abaixo).

1 O Shibboleth é utilizado pela Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) como forma de autenticação para um conjunto de serviços web oferecido
pela RNP, ao qual a UNIRIO aderiu. O principal serviço é a gestão de identidade via Shibboleth, para facilitar a disponibilização e o acesso a serviços
web usando o login e a senha da instituição do usuário.
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Como usar: Consulte o tutorial disponível na seção Acesso Remoto do site da Biblioteca Central da
UNIRIO.

Veja a lista dos recursos que precisam de
autenticação, onde encontrar e vias de acesso
Recursos
informacionais
eletrônicos

ABNT

Tipo

Normas técnicas
ABNT e ISO

Onde encontrar no
site da Biblioteca da
UNIRIO?

Acesso mediado pela equipe
da Divisão de Atendimento
ao Usuário
Em Normas Técnicas
(atendimento.biblioteca@unir
io.br) ou pela Biblioteca
Setorial. Entre em contato.

Atheneu

Livros eletrônicos
(e-books)

Pesquisa no nosso
catálogo on-line
(ícone na página
inicial do site) ou em
Livros eletrônicos

DynaMed Plus

Base de Dados /
ferramenta de
referência clínica

Em Bases de Dados

EBSCO eBooks

Ebook Central
(ProQuest)

Livros eletrônicos
(e-books)

Livros eletrônicos
(ebooks)

Via de acesso

Proxy

Shibboleth

Pesquisa no nosso
catálogo on-line
Shibboleth
Pesquisa no serviço
de descoberta
Pesquisa no nosso
catálogo on-line
Em Livros
Eletrônicos

Shibboleth
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JSTOR

OVID

Base de dados

Base de dados
e livros eletrônicos
(ebooks)

Base de dados,
Portal de Periódicos livros eletrônicos
da CAPES
(ebooks), periódicos
cientíticos, e mais

SpringerLink

Livros eletrônicos
(ebooks)

Em Base de Dados

Proxy

Em Livros eletrônicos

Proxy

Em Base de Dados

Proxy

Através do Portal de
Periódicos da CAPES

Shibboleth

Ícone disponível na
página inicial da
Biblioteca

Shibboleth

Pesquisa no nosso
catálogo on-line

Proxy

Pesquisa no serviço
de descoberta
Em Livros
Eletrônicos

Zahar

Livros eletrônicos
(ebooks)

Pesquisa no nosso
catálogo on-line

Shibboleth

Proxy

Em Livros
Eletrônicos

Começou a sua pesquisa a partir de nosso catálogo
ou do serviço de descoberta?
Como buscadores gerais de conteúdo, temos o catálogo on-line da Biblioteca e o Serviço de
Descoberta (EDS), e é comum que se inicie a busca por eles.
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Catálogo on-line da Biblioteca
Procure o ícone abaixo na página inicial da Biblioteca Central:

Para acesso remoto ao texto completo dos recursos eletrônicos, é necessária autenticação e vale a
lista acima com as condições de cada recurso.

Serviço de Descoberta (EDS)
O EDS faz a busca desejada de uma só vez, simultaneamente, em todos os recursos disponíveis via
Biblioteca da UNIRIO, e consolida o resultado em uma só tela.
Na página inicial da Biblioteca Central, procure ACESSO RÁPIDO A TODOS OS RECURSOS
DA BIBLIOTECA, conforme a figura abaixo:

Escolha a busca por palavra-chave, título ou autor na janela de dropdown, escreva no campo de
busca o termo ou expressão que deseja, e clique em Pesquisar. Os resultados aparecerão em uma
nova tela, em uma só lista, que você poderá melhorar usando os menus laterais ou a Busca
Avançada.
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No topo da página de resultados, há um alerta para que você faça o login, caso solicitado pela base
acessada. A autenticação é via Shibboleth (use suas credenciais do Portal de Identidade da UNIRIO
- CPF e senha). Também há um link sobre “Como fazer acesso remoto”
Se quiser saber mais sobre como pesquisar no Serviço de Descoberta, consulte a Ajuda no topo da
página do EDS. Caso prefira a ajuda de um bibliotecário, entre em contato diretamente com sua
Biblioteca Setorial ou através do e-mail atendimentobiblioteca@unirio.br.

Lembretes importantes!


Uma vez ativado, o acesso via proxy permite que os usuários naveguem apenas no site da
Biblioteca Central da UNIRIO, no catálogo on-line e nos conteúdos listados acima com
acesso via proxy.
Por isto é importante que, ao finalizar o uso, você desative o proxy dentro das
configurações indicadas no tutorial;



As vias de acesso (proxy ou Shibboleth) servem apenas para os recursos informacionais
listados acima, respeitando as condições de acesso e uso de cada um;



Os conteúdos de acesso aberto que porventura estiverem em nosso site ou forem
encontrados via EDS, sendo internos ou externos à UNIRIO, não requerem as vias de
autenticação citadas acima.

