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2006 

Início das atividades da 

UFSCar em Sorocaba

Funcionava dentro de uma

universidade particular

2 bibliotecárias, 1 

computador e 2 estantes

800 exemplares

2008

Início das atividades

no Campus

B-So funcionava dentro

do almoxarifado

3 bibliotecárias, 1 

estagiário

4 assentos para estudo

2016

B-So ocupa o prédio

todo!

5 bibliotecários

2 assistentes, 10 

estagiários

162 assentos para 

estudo

21.828 exemplares

2009

B-So ocupa o prédio

próprio, porém apenas o 

piso inferior

4 bibliotecárias,

2 assistentes, 2 

estagiários

30 assentos para estudo

8.570 exemplares

Como tudo começou



2022

69 assentos para estudo individual

93 assentos para estudo em grupo

Espaço HQ

Espaço de Desativação do Stress

Espaço Offline

30.371 exemplars
10.611 títulos



1 piscina

2 salas multiuso

saguão para exposições, shows e 
descanso



Horário de 

atendimento

Presencialmente

somente para empréstimo agendado de 

livros e devolução

• terça-feira: das 16h às 19h
• quarta-feira: das 14h às 17h
• quinta-feira: das 9h às 12h

Online

redes sociais/e-mails 

• bso@ufscar.br

• bso.referencia@ufscar.br

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h



Empréstimo de livros mediante agendamento prévio

Devolução de livros (sem agendamento)

Produção de conteúdo para as redes sociais

Manutenção do site da B-So

Oferecimento de minicursos acadêmicos e tutoriais

de origami 3D e encadernação (online)

serviços

Orientação sobre normalização de trabalhos

acadêmicos

Orientação sobre fontes de informação para pesquisa

(BV Pearson, Periódicos CAPES, SciELO etc.)



Curta nossa página no Facebook
bso.ufscar

Siga-nos no Instagram 
bsoufscarsorocaba

Siga-nos no Twitter
bso_ufscar

Inscreva-se no nosso canal do 
YouTube

B-So UFSCar

https://www.facebook.com/bso.ufscar
https://www.instagram.com/bsoufscarsorocaba/
https://twitter.com/bso_ufscar
https://www.youtube.com/channel/UCvzgjPX7RtydPtmJHjFYbIg


www.bso.ufscar.br

site da 

Biblioteca Campus
Sorocaba da UFSCar

(B-So)

http://www.bso.ufscar.br/


https://www.bso.ufscar.br/news/emprestimo-de-livro-com-agendamento


Acesso ao formulário de agendamento

Para emprestar: precisa agendar!

Para devolver: não precisa agendar!

Ainda não precisa da Carteirinha

para emprestar livro!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLveLG8npsthHQzDWPIH_9CWPC1agWb1C_1rTyItrxB-3W7A/viewform
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F


Devido à pandemia, a emissão das 

Carteirinhas Estudantis foi suspensa.

O retorno da emissão e entrega das 

Carteirinhas Estudantis acontecerá 

somente após a volta presencial das 

aulas.

E a carteirinha???



https://www.bso.ufscar.br/servicos-e-informacoes/normalizacao




https://www.bso.ufscar.br/servicos-e-informacoes/ficha-catalografica
https://www.sibi.ufscar.br/servicos/gerador-de-ficha-catalografica






https://www.bso.ufscar.br/servicos-e-informacoes/tutoriais


www.pergamum.ufscar.br

site do 

catálogo das unidades

da UFSCar 

http://www.pergamum.ufscar.br/






Normas da 
Associação
Brasileira
de Normas
Técnicas



Acesso ao tutorial de como acessar

as normas da ABNT

https://www.bso.ufscar.br/arquivos/tutorial-completo-site_app-targetgedweb.pdf
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F


www.repositório.ufscar.br

site do 

Repositório

Institutional da 

UFSCar

https://repositorio.ufscar.br/ldap-login
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F


TESES
DISSERTAÇÕES 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO CURSO





plataforma.bvirtual.com.br

site da 

Biblioteca Virtual da 

Pearson 

(BV Pearson)

plataforma.bvirtual.com.br
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F


https://sistemas.ufscar.br/sagui/login?returnUrl=%2F














Pesquisa por autor, título, 
assunto e função de 

autocompletar







https://www.bso.ufscar.br/arquivos/como_ler_livro_bv.pdf
https://www.bso.ufscar.br/arquivos/criando_metas_leitura.pdf
https://www.bso.ufscar.br/arquivos/criando_cartoes_estudo.pdf
https://www.bso.ufscar.br/arquivos/marcacoes_notas_citacoes.pdf
https://www.bso.ufscar.br/arquivos/ouvir_livro.pdf
https://www.bso.ufscar.br/arquivos/preferencias_leitura.pdf


Outras fontes de pesquisa

SciELO SciELO
Livros

Portal de 
Periódicos

CAPES

https://www.scielo.br/?lng=pt
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://books.scielo.org/


SciELO

https://www.scielo.br/?lng=pt






site da 

SciELO Books

SciELO
Livros

https://books.scielo.org/


Portal de 
Periódicos

CAPES

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?


seu Número UFSCar

senha utilizada em sistemas 
da UFSCar





http://www-periodicos-capes-gov-br.ez31.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Guia%20r%C3%A1pido%20do%20Novo%20Portal%20de%20Peri%C3%B3dicosv2.pdf


“Recursos informacionais para pesquisa 
acadêmica: o que você precisa saber”, 

composto por 30 videoaulas distribuídas 
em 5 séries:

O que você precisa saber sobre gestores 
de referências bibliográficas

O que você precisa saber sobre 
normalização do trabalho acadêmico, de 

acordo com a ABNT

O que você precisa saber sobre o 
Currículo Lattes

O que você precisa saber sobre o ORCID

O que você precisa saber sobre plágio

https://www.youtube.com/playlist?list=PLITX6xd323cfn3qtjVcoOuUK84aJh25-w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLITX6xd323cf18ksfOe7RF_aY5mSC3bvs
https://youtube.com/playlist?list=PLITX6xd323ceTHmQkK6V5G3xmnbr-kjYK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLITX6xd323cfxLDGhrSLk50MnCTnTe0ju
https://www.youtube.com/playlist?list=PLITX6xd323ccUXOT8rYG5myrqMnNK5-T0


“Como utilizar o Mendeley 
na Gestão Acadêmica”

O Mendeley é  software gratuito para gestão 
de referências bibliográficas, pode auxiliar 

na organização de sua pesquisa, pois 
possibilita armazenar, organizar, gerenciar e 
compartilhar os registros bibliográficos e 
documentos recuperados de diversas fontes de 

informação.

Curso online e gratuito/ 20 horas

Responsáveis: bibliotecários do Sistema
Integrado de Bibliotecas da UFSCar (SIBi-
UFSCar): Camila Cassiavilani, Cristina
Marchetti Maia e André Pereira da Silva

Acesso ao curso:
www.poca.ufscar.br (Portal de Cursos Abertos)

Quem não é da UFSCar também pode fazer!

http://www.poca.ufscar.br/


https://www.bso.ufscar.br/sobre




• terça-feira: das 16h às 19h

• quarta-feira: das 14h às 17h

• quinta-feira: das 9h às 12h

Lourdes

Rute
Milena

Fabiane

Elza
André

Equipe



Uma biblioteca é para livros e 

computadores. É para 

pessoas, para aprendizado 

informal, para um ponto de 

encontro. Por segurança. Pelo 

calor. Para companhia." 

Depoimento de um bibliotecário da 

Biblioteca de Colliers Wood, Londres.

LIVING Libraries: the case for public

libraries. London: University of

Roehampton, 2020. Disponível em: 

https://www.livinglibraries.uk/. Acesso 

em: 22 fev. 2021.



Contem com a 

B-So!


