
“O processo de subscrição 
comprovou ser claro e bem 
estruturado no sistema da 
Biblioteca da Universidade 
apesar do processo burocrático 
para as novas subscrições.”
Luiz Atilio Vicentini,  
Director da Biblioteca

Objetivos do cliente:

Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) queria 
construir a sua credibilidade. 
Proporcionando acesso à 
comunidade académica a fontes 
de informação correctas e no 
tempo correcto. Isto permitiria 
inovar, colaborar e contribuir 
para projetos de investigação 
com pares em universidades e 
investigadores internacionais.  
E, ao mesmo tempo, apoiar um 
elevado padrão de educação na 
Universidade.

Solução do cliente:

Após uma avaliação das 
investigações das Universidades 
de Engenharia, a Standards Online 
(BSOL) foi considerada em 
detrimento da concorrência para 
ser a base de dados de padrões 
online da universidade. A BSOL foi 
escolhida em particular devido ao 
acesso a mais de 60 mil padrões 
internacionais, Europeus e 
Britânicos nos quais o interesse 
dos investigadores no conteúdo 
exibido motivou a UNICAMP a 
implementar a BSOL no sistema 
da biblioteca da UNICAMP.

Como a UNICAMP utiliza o BSOL para construir a sua credibilidade 
como universidade

BSI BSOL Caso Unicamp Estudo



Benefícios para o cliente: 

A BSOL tornou-se mais do que uma fonte de 
informação para a universidade que está 
disponível para a comunidade académica  
da UNICAMP. Pode ser utilizada para o 
desenvolvimento de formação e 
investigação na universidade a longo prazo 
uma vez que a BSOL lhe traz paz de espírito 
sendo que garante a todos o acesso aos 
documentos correctos.

Os resultados da utilização da BSOL foram 
muito bons com base nas estatísticas de 
utilização que impressionaram a UNICAMP 
a garantir a renovação em 2013. A questão 
mais importante para a universidade é 
possuir acesso a conteúdo de excelência.  
A BSOL completa um segmento que não 
estava disponível para a comunidade 
académica até que assinámos a subscrição.

Antecedentes

A Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) é conhecida como uma 
universidade líder no Brasil. A sua 
orientação principal é manter o seu 
estatuto como universidade de qualidade, 
uma universidade que inova no campo da 
educação e da investigação e uma 
universidade que tem aspirações 
internacionais.

O Sistema da Biblioteca da UNICAMP (SBU) é 
composto pela Biblioteca Central “César 
Lattes” (BC-CL) que coordena o sistema e 19 
bibliotecas filiais.

A UNICAMP atrai mais de 200 académicos 
estrangeiros numa grande variedade de 
áreas e cerca de 180 académicos das 
melhores universidades brasileiras.

A UNICAMP é responsável por cerca de 15% 
de toda a investigação Brasileira e tem 
53,6% dos seus alunos no nível graduado.

De acordo com as Classificações Mundiais 
de Universidades de 2012 da Times Higher 
Education, a UNICAMP é a segunda melhor 
universidade do Brasil e da América Latina.

Porquê escolher a BSOL?

Quando perguntada sobre o processo de 
subscrição, a UNICAMP achou o processo 
fácil, não foram encontradas dificuldades 
nas negociações com a BSI ou na 
configuração do sistema. “O processo de 
subscrição comprovou ser claro e bem 
estruturado no sistema da Biblioteca da 
Universidade apesar do processo 
burocrático para as novas subscrições.”

Tudo começou com um trial da BSOL

O processo de dois anos da BSOL 
incorporou o primeiro ano a utilizar a BSOL 
em 2011 onde passaram a trabalhar num 

trial de sessenta dias. Isto é seguido de 
forma eficiente em 2012 através de uma 
nova avaliação, desta vez, feita por 
investigadores específicos durante dois 
meses. 

O trial da BSOL foi promovido por toda a 
universidade. Os investigadores foram 
então contatados para avaliar a base de 
dados.

Como a BSOL foi utilizada

Os investigadores e professores da 
Universidade têm vindo a utilizar a base de 
dados que dispõe de 53 módulos de base 
padrão e 3 módulos de livro.

 +44 20 8996 9001  bsigroup.com

O seu negócio 
poderá beneficiar 
da Standards Online 
(BSOL), tal como a 
UNICAMP.

B
S

I/
U

K
/5

75
/S

T/
0

2
15

/e
n

/B
LD

©
 B

S
I G

ro
u

p

Saiba mais sobre a BSOL em  
bsigroup.com/bsol
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http://www.bsigroup.com
http://www.bsigroup.com/bsol

