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O portal de Pesquisa Integrada Unesp

 O portal de Pesquisa Integrada Unesp é uma ferramenta 

moderna que agrupa o catálogo das Bibliotecas da Unesp, 

além de:

 Bases de dados assinadas pela Unesp;

 Conteúdo disponível no Portal de Periódicos da Capes;

 Repositório Institucional;

 C@thedra, C@pelo e Biblioteca Digital da Unesp

https://pesquisa.biblioteca.unesp.br/primo-explore/search?sortby=rank&vid=Unesp&lang=pt_BR


O portal de 

Pesquisa 

Integrada 

Unesp

 Apesar do portal de Pesquisa

Integrada Unesp reunir

diversas bibliotecas, você

pode restringir a sua busca

somente à Biblioteca do

Instituto Confúcio na Unesp.

https://pesquisa.biblioteca.unesp.br/primo-explore/search?sortby=rank&vid=Unesp&lang=pt_BR


Como procurar um material na 

Biblioteca do Instituto Confúcio

 Acesse:

https://pesquisa.biblioteca.unesp.br/

 Se você nunca utilizou o portal de Pesquisa

Integrada da Unesp (ou de outra universidade),

siga os passos ensinados nas próximas páginas

https://pesquisa.biblioteca.unesp.br/


Essa é a interface

do portal de

Pesquisa Integrada

Unesp

Campo de busca.

Digite aqui o que

você quer buscar.

Você pode filtrar a

busca

Você pode fazer uma

busca avançada

Aqui é onde você

pode fazer login



Antes de começar a busca

você pode utilizar pré-filtros

Em “todos os itens” você pode escolher o

tipo do material, como “Livro”,

“Periódicos (Revistas)”, “Audiovisual

(filmes/dvds)”, etc.

Em “qualquer lugar do registro” você

pode escolher buscar só no “título”,

“autor”, “assunto”, “ISBN”, etc.



Se você quiser, clique

na lupa antes de

digitar o que deseja

buscar

Escolha “Busca por

Biblioteca”



No menu que aparecerá,

encontre o “Instituto

Confúcio” e clique nele

A barra de busca

ficará assim. Agora

pode digitar o que

você quer procurar



Após digitar, clique

na lupa
Os resultados aparecerão

nessa parte da tela

ATENÇÃO: você pode digitar o que quer pesquisar

primeiro, e depois selecionar -> “Busca por Biblioteca” ->

“Instituto Confúcio”, como explicado na próxima página



Digite o que você quer buscar e

selecione “Busca por Biblioteca”

Depois escolha “Instituto

Confúcio” no menu. Não esqueça

de clicar na lupa depois

Caso você queira digitar o termo de

busca primeiro, siga os passos a seguir:



Se a busca

apresentar

muitos

resultados, é

só “rolar” a

página para

baixo para

visualizá-los

Você também pode filtrar os

resultado aqui, além de

ordenar os resultados

Para escolher um livro, basta clicar sobre o título



Em “Localização” você pode

verificar em qual parte da

Biblioteca do Instituto Confúcio o

material está

Aqui você verifica se o

livro está na Biblioteca.

E se o material estiver

emprestado, a data de

devolução aparecerá ao

lado
Aqui você verifica a

parte da Biblioteca

onde ele está

Aqui você verifica o código que está na

etiqueta da lombada do material. Esse

código é importante para localizar o

livro/dvd/CD-rom na estante

Verifique se o livro é

mesmo do Instituto

Confúcio aqui

Após escolher

um livro



Aqui você pode verificar

maiores detalhes do material

E aqui você pode verificar livros

parecidos e que também podem

ser úteis para você

‘Descendo’ a

página você pode

verificar todas

essas informações



Buscas avançadas

 Se você quiser, você também pode fazer uma

busca avançada, que é uma busca mais

aprimorada

 Nessa busca você poderá determinar o título,

autor, assunto, tipo de material, idioma e data do

livro, dvd ou cd-rom que deseja procurar



Na página inicial do portal de

Pesquisa Integrada Unesp,

selecione “Busca Avançada”



Selecione “Busca por Biblioteca” e

em “Escopo da busca” escolha

“Instituto Confúcio”

Clique aqui

para adicionar

outro campo

para busca

Na busca avançada você

pode selecionar vários

filtros para obter uma

pesquisa mais precisa. Não

é necessário selecionar todo

os campos/filtros



Este é um exemplo de busca

avançada, procurando um item que

tenha a palavra “中国” no título, e

cujo assunto seja “Língua chinesa”

Não esqueça de

clicar em “Buscar”

E sim, é possível utilizar hanzis

e/ou pinyin nos campos de busca.

Porém, às vezes a busca pode não

funcionar direito



Este é o resultado de uma

busca avançada. Note que

todos os títulos contém a
palavra “中国”



Verificando seus empréstimos e fazendo 

renovações

 Se você pegou um livro na biblioteca, você pode verificar a data de

devolução dele no portal de Pesquisa Integrada Unesp

 Você também pode renovar seus livros

 Lembre-se que somente é possível renovar um livro se o empréstimo

estiver “em dia” e caso ninguém tenha solicitado uma reserva para o

livro

 Em caso de dificuldades, peça ajuda para a bibliotecária

 Evite deixar a renovação para a “última hora”. De preferência, renove

seus livros com um dia de antecedência



Na tela inicial do portal de

Pesquisa Integrada Unesp,

clique em “Login”



Insira o seu ID da Biblioteca, que é o seu CPF, e depois insira

a sua SENHA e clique em “login”.

Exemplo:

ID: 00000001234

Senha: Confucio1234

Para alunos do Instituto Confúcio que também são alunos de

graduação e pós-graduação da Unesp, o login deve ser feito

com os mesmos dados da Central de Acessos da Unesp:

ID: fulano.de.tal

Senha: Sua_Senha

O novo sistema exige uma senha nova. Se você tem cadastro na Biblioteca e ainda não recebeu a

senha nova, por favor envie um e-mail para a bibliotecária!

Lembre-se que o sistema da Biblioteca é diferente do “Portal do Aluno” e não são integrados!



Note que depois de fazer login, seu

nome aparece no topo da página

Posicione o mouse sobre o seu nome e depois

clique em uma pequena seta branca ao lado dele.

Um menu com várias opções abrirá



Clique em “Meus empréstimos”



Aqui você verifica a quantidade de

empréstimos em seu cadastro

Você pode escolher

entre “Renovar tudo”

ou renovar apenas um

item



Aqui você seleciona se quer ver os

empréstimos ativos (atuais) ou se quer

ver o seu histórico de empréstimos

Um pequeno menu

aparecerá para que

você possa fazer a

escolha



Fazendo uma reserva

 E se o livro que você quiser emprestado, você pode fazer uma

“reserva”

 Lembre-se de que só serão válidas reservas feitas para a

Biblioteca do Instituto Confúcio

 Quando uma reserva é feita, assim que o livro é devolvido na

Biblioteca, você é avisado, e a partir de então você terá um

prazo para ir retirar o livro na Biblioteca do Instituto Confúcio

 Se você sentir dificuldades para fazer a reserva sozinho, você

pode enviar um e-mail para bibliotecária



Neste exemplo, o livro “O garoto do riquixá” encontra-se

atualmente emprestado. Caso você queira pegá-lo

emprestado tão logo ele seja devolvido, siga os passos a

seguir

Lembre-se de estar

logado”

Clique no título do

livro para abrir as

informações sobre

ele



Clique em “reserva”

Note que o livro aparece como

“Fora da Biblioteca” e também é

mostrado a data de provável

devolução do livro



Depois clique em

“Enviar pedido”

Uma mensagem de

“Ação realizada com

sucesso” aparecerá



Na página principal,

clique no seu nome,

e depois em “Minhas

reservas”



A aba “solicitações” será aberta

e você poderá verificar o

‘status’ da sua reserva



Funcionalidades adicionais

 No portal de Pesquisa Integrada Unesp você pode:

 Salvar suas buscas;

 Cadastrar alertas para quando um livro de determinado assunto 

chegar na Biblioteca;

 Salvar seus livros favoritos;

 Trocar o idioma da interface do site;

 Funciona melhor em smartphones e tablets.



Salvando suas buscas

Primeiramente, faça uma busca. Neste

exemplo, a busca é sobre o assunto

“Língua chinesa – Leitura”, que

mostrará os livros com histórias para

quem está aprendendo chinês



Clique em “Salvar busca”



Uma mensagem de que a busca foi

salva aparecerá



Cadastrando alertas

 Alertas servem para avisar quando um novo material chega ao acervo

 Por exemplo, se você quiser ser notificado toda vez que um novo livro

com o assunto “Língua chinesa – Leitura” chegar à biblioteca, você

pode criar um alerta para tal!

Clique neste ícone para ir para

“Meus Favoritos”



Em “Meus Favoritos”, na aba

“Buscas salvas”, localize a busca

para a qual você deseja criar um

alerta. Clique no ícone em forma

de sino. Para cancelar o alerta,

basta clicar no sino novamente

Uma mensagem de

que o alerta foi

criado aparecerá



Salvando seus livros favoritos

 Você pode também salvar seus livros favoritos

 Isso é útil para quando você quiser planejar as próximas

leituras, por exemplo

 Depois de salvar um livro, você pode encontrá-lo listado

no “Meus Favoritos”, na aba “Registros salvos”



Para salvar um livro

como favorito, basta

clicar no ícone de

‘alfinete’ em um

resultado de busca, ou

na página do livro



Trocando o idioma da interface do site

Para trocar o idioma

de exibição do

portal de Pesquisa

Integrada Unesp,

basta clicar no seu

nome no topo da

página, e depois

clicar em “Idioma de

exibição”

Depois é só

clicar sobre o

idioma escolhido

e esperar a

página atualizar!



Em caso de 

dúvidas...

 Entre em contato com a bibliotecária 

através do email ou telefone:

 biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

 Durante a pandemia, o horário de 

atendimento será de segunda a sexta, 

das 9h30m às 18h30m

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

