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1. Introdução

Biblioteca da Universidade de Tohoku

• Número de livros : 4 milhões

• História
 Jun.   1907 : Estabelecimento da Universidade Imperial de Tohoku

 Jun.   1911 : Establecimento da biblioteca (atual centro de arquivos históricos em Katahira)

 Maio 1949 : Restabelecimento da Universidade de Tohoku (novo sistema)

 Nov.   1973 : Mudança da biblioteca principal para Kawauchi

 1987 : Introdução do sistema informacional computadorizado na biblioteca

 Jun.   2007 : Centésimo aniversário da Universidade de Tohoku

 Jun.   2011 : Centésimo aniversário da biblioteca da Universidade de Tohoku

 Out.   2014      : Renovação completa da biblioteca principal
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Bibliotecas da Universidade de Tohoku

Livraria principal 

(Campus de Kawauchi)
Livraria de Medicina

(Campus de Seiryo)

Biblioteca de Agricultura

(Campus de Aobayama)

Biblioteca de Kita-Aobayama

(Campus de Aobayama)

Biblioteca de Engenharia

(Campus de Aobayama)
Outras bibliotecas

(Campus de Katahira, etc.)
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2. Sobre a biblioteca principal



• Livros para estudantes da graduação

• Livros e materiais sobre ciências humanas

• Número de livros: cerca de 2.8 milhões

（um total de 4 milhões na biblioteca da Universidade de Tohoku)

2-1. Informações básicas
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Prédio 1

Principalmente

Livros
－Para estudo

－Para pesquisa

Do primeiro ao terceiro andar

Principalmente

Periódicos
Quarto andar

Livros velhos e raros

Prédio 2
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A livraria principal consiste de dois prédios:



Horário de atendimento

• Dias de semana
Prédio 1 8：00 ～ 22：00

Prédio 2 8：45 ～ 17：00 

• Fim de semana / Feriados
Prédio 1 10：00 ～ 22：00

Prédio 2 Fechado

＊O horário de atendimento é diferente de acordo com a biblioteca
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Como entrar na biblioteca
Você precisa de sua carteira de estudante ou de seu cartão de 

identificação

Cartão da biblioteca
（Pesquisadores

/Pessoal não afiliado à 
universidade）

Carteira de funcionário
（Professores e 
empregados）

Carteira de membros 
vitalícios da associação 

de ex-alunos

Carteira de estudante
（Estudantes de 
graduação/pós-

graduação）
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Você pode devolver

livros da salas de 

leitura e da sala

Global Learning aqui.

Recepção
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2-2. O que você pode fazer na

biblioteca



Procure e pesquise livros

Pesquisa online 

(OPAC)

Leitura e estudo
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Cópias

Três máquinas copiadoras no 

prédio 1 e duas no prédio 2

Tire cópias e retire livros

Retire livros

É necessário a carteira de 

estudante ou da biblioteca

Retire livros por 
você mesmo！
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Limites no número de livros e 

no período de empréstimo
Sala de leitura 

para estudantes Depósito Periódicos

Estudantes da 

graduação

10 items

três semanas

25 items

seis semanas

5 items 

uma semana

Estudantes da pós-

gradução

10 items

três semanas

50 items

seis semanas

5 items

uma semana

●É possível reservar livros e extender o período de empréstimo através do “My Library”.

●Condições de empréstimo são diferentes de acordo com a biblioteca.
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Computadores e LAN sem fio

Acesso a internet

（75 computadores）

Copiadoras

（pagamento de taxa necessário）

LAN sem fio

É necessário uma senha para conectar ao

Wi-Fi. Pergunte na recepção para mais

detalhes.
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Armário para empréstimo automático de notebooks

Empréstimo Devolução

Insira o 

cartão de 

identificação
Abertura automárica

Vermelho: ocupado

Azul: disponível
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Estude em grupo

Você pode posicionar as 

mesas e cadeiras como

você quiser.

Na cabine é possível

trabalhar em grupo e há uma

televisão disponível. 

Cabine de estudoÁrea flexível para trablho Sala para estudo em grupo

É necessário uma

reserva no “My 

Libray” para usar a 

sala de estudo em

grupo. 19
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Consulta e empréstimos de 

outras bibliotecas

Eu quero retirar um livro que 

está em outra biblioteca.

Eu não sei como 

procurar por livros.

Pergunte ao Atendimento para 
Estudantes Estrangeiros

Eu quero usar o 

Wi-Fi.



2-3. Guia de cada andar



Entrada

Local para exposições Sala para atividades
diversas**

Cafeteria*

*Não traga café e comida para as salas de leitura. →p.32 conduta na biblioteca

**Você pode usar a sala para eventos, encontros, etc. através de reserva no balcão principal.



Área de PCs (75 

máquinas)
Cabines de 

estudo

Área flexível para tralbalho

Sala para estudo em grupo
Materiais audio-visuais

Periódicos recém adquiridos

Entrada

23

Andar 

principal



Balcão 

principal

Balcão de 

referência
★Atendimento para 

estudantes estrangeiros

Serviço de 
empréstimo de 

outras 
bibliotecas
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Andar 

principal



Livros de bolso e 

livros grandes

Sala de leitura

para estudantes

Livros para alunos

Área de referência（Dicionários）
Livros selecionados para estudantes

Coleção Yukari (livros escritos por membros e 

ex-alunos da Universidade de Tohoku)

Primeiro e segundo andar
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Salão

É permitido 

conversar e 

comer.
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Sala Global Learning

É permitido 

conversar.

Livros em inglês,

informações sobre estudo

no exterior, materiais para 

estudo linguístico,

área de livros para 

estudantes estrangeiros.
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Área 

silenciosa

Sala para pesquisa 

privada
(Apenas para estudantes da pós-

graduação e equipe acadêmica. É 

necessário reserva no My Library.

Sala Reference Room

Materiais relacionados

às Nações Unidas e à 

União Européia, 

Biblioteca do Grande 

Terremoto do Leste do 

Japão
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Professores, alunos da pós-

graduação e alunos da 

graduação que receberam

orientação de como usar o 

depósito podem entrar aqui

livremente.

Depósito

Mais de 1.3 milhões de livros



Prédio 2

Primeiro andar: Mesas 

de leitura

Segundo e terceiro 

andar: Mesas de leitura 30

Do primeiro ao 

terceiro andar:

Periódicos



Prédio 2

31

Quarto andar:

Coleções 

velhas e raras



Mantenha boa conduta na biblioteca

●Celulares e PHS: Desligue o toque ou coloque-o para “vibrar”. Use a 

cabine para telefone celular quando necessário.

●Caso você tenha um guarda-chuva molhado, coloque-o na estante para 

guarda-chuvas que está na entrada da biblioteca.

●Não se afaste de seus pertences nem por um breve período. Use o 

armário dentro da biblioteca quando necessário. Armários devem ser 

usados dentro de um dia.

●Não é permitido comer dentro biblioteca, exceto na cafeteria e no salão.

Bebidas armazenadas em gafarra com tampa podem ser trazidas para 

dentro da biblioteca. Não é permitio fumar dentro e nas proximidades da 

biblioteca. 

●Não é permitido entrar com pastas ou bolsas no depósito. Use os

armários ao lado da entrada do depósito. 32



Como pesquisar

Ⅱ



O que é o OPAC?

Um sistema que você pode usar 

para procurar todos tipos de 

materiais

・livros

・periódicos/revistas

・materiais audio-visuais

1. Pesquisa no OPAC

34



OPAC da Universidade de Tohoku
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Você pode

refinar sua

busca aqui

Digite os detalhes do 

item aqui (p.ex. título, 

autor, ISBN, etc.)

1-1. Pesquise por livros
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Selecione o campus e a 

biblioteca

Mecanismos de pesquisa de 

dentro e fora da universidade

36

1-1. Pesquise por livros



Digite as palavras chave

Ordene os resultados da 

pesquisa
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Número de items que 

condizem com sua busca

Informação sobre o item, 

como título (Link para 

detalhes do item)

38



Localização do livro

Call number
Anote esse número

O ʻcall numberʼ é o número escrito

na lombada do livro. 
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Digite apenas o título do periódico
×Não digite o número do volume

×Não procure pelo título do artigo ou pelo autor.

Restrinja a pesquisa

para “Título completo” 

se o título do 

periódico for muito

geral.

Se o título do periódico for 

muito geral, restinja a 

pesquisa para “Periódicos”

×Não digite o ano de 

publicação

1-2. Pesquise por periódicos
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Confira a 

localização exata

clicando em

ʿVolumesʾ

Periódico online 

disponível

Atenção!

Localização: Biblioteca de 

Economia do campus de Kawauchi



Localização de periódicos na biblioteca principal 

da Universidade de Tohoku

• Localização de artigos acadêmicos

Prédio 2

Primeiro andar：Periódicos japoneses A-I

Segundo andar：Periódicos japoneses J-Z・
Periódicos estrangeiros A

Terceiro andar：Periódicos estrangeiros A-Z

• Os periódicos são dispostos em ordem 

alfabética
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2. Como usar as bases de dados



Search & Find > 

Database & Tool Index

Acesse as bases de dados

44



2-1. Artigos CiNii

• Contém 17 milhões de artigos publicados

por institutos japaneses

• 4 milhões de artigos disponíveis online 

• Bibliografias e citações

45
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Artigos CiNii
http://ci.nii.ac.jp/

・Pesquise artigos japoneses

(Todos campos）

・Em alguns casos, textos

completos estão disponíveis.



Lista de resultados da pesquisa

47

Nome, número e data de publicação 

do periódico

Autor

Resumo

Título do artigo



Pesquise detalhes do item

Texto completo está 

disponível online

Informações sobre o 

periódico

Confira outras disponibilidades

NDL: Biblioteca da Dieta Nacional do 

Japão

CiNii Books: Bibliotecas de 

universidades no Japão

LINK: Periódicos online

OPAC: Biblioteca da Universidade de 

Tohoku
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2-2. Science Direct

• Uma das maiores bases de dados de 
periódicos e livros digitais

• Contém mais de 2,500 periódicos
digitais e 35,000 livros digitais sobre
ciência, tecnologia, medicina e 
sociologia publicados pela Elsevier

• Acesso disponível apenas no campus

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Texto completo está 
disponível online

51

2-2. Science Direct
Search result example



2-3. Web of Science

• Cobre todas áreas de estudo

• 12,000 periódicos influentes desde 1900

• Informação sobre citações

• Informação sobre autores

• Textos completos disponíveis de 

periódicos assinados pela universidade

• Acesso disponível apenas no campus

52



Digite palavras chave,

p.ex. educação* Japão* 

comer*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Acesse o texto 

completo online

Disponibilidade na 

biblioteca da 

Universidade de 

Tohoku

Clique num título para 

mais informação

54

Exemplo de resultado de pesquisa



2-4. Scopus

• Ciências naturais, humanas e sociais

• Cobertura ampla: uma das maiores bases 

de dados sobre bibliografia e informação

sobre citações

• Mais de 22,000 periódicos desde os anos

1800

• Acesso disponível apenas no campus

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Exemplo de resultado da pesquisa

Ordene por 
data, citação e 

relevância

Número de artigos que 
fazem referência ao

artigo que está sendo
pesquisado

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Encontre um texto completo

LINK: confira a 

assinatura da 

Universidade de 

Tohoku

Leia em ʻPublisherʼ



2-5. Accesso remoto

Acesse bases de dados, periódicos e 

livros digitais de fora da universidade

GakuNin

59
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Entre no site em inglês 

da biblioteca da 

Universidade de Tohoku, 

clique em Search & Find 

> Database & Tool 

Index. Então, clique aqui.

2-5. Accesso remoto



Você pode ver o índice 

de base de dados que 

permitem acesso 

remoto e o modo de 

conexão.
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2-5. Accesso remoto



Digite seu ID da Tohoku-

dai e a senha

62

2-5. Remote Access
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Outros serviços

Ⅲ
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1. Usando a internet na biblioteca*

・Conecte-se à internet através de um computador da biblioteca

→Digite seu Tohokudai ID

・Conecte seu computador ao Wi-Fi

→Digite seu Sub ID

O quê é Tohokudai ID?

Você ganha seu Tohokuda-ID (que significa "ID da Universidade de 

Tohoku") quando você entra na Universidade de Tohoku. Seu

Tohokudai ID é notificado numa carta lacrada. 

P. ex. ab12345678 (duas letras e oito números aleatórios)

O quê é o Sub ID?

Você pode configurar seu Sub ID por conta própria. O Sub ID é

diferente do ID de estudante e do Tohokudai ID. Seu Sub ID só

estará disponível quando você configurá-lo.
Você precisa criar seu Sub ID por conta própria para usar o Wi-Fi.

*Biblioteca principal e sucursais. Outras biblioteca podem ter regras diferentes. 
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Como criar seu Sub ID

Você precisa criar seu Sub ID para se conectar ao Wi-Fi (eduroam).

①Conecte-se com seu Tohokudai ID na seguinte página: 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

②Configure seu ID em “Regist SubID”.

Para se conectar ao Wi-Fi, digite:
ID de usuário: (seu Sub ID)@student.tohoku.ac.jp

Senha: senha de seu Sub ID



Site da biblioteca da Universidade de Tohoku

②
①

③

④

①Pesquise o catálogo online

②Bases de dados, livros e 
periódicos digitais, etc.

③Informação sobre outras
bibliotecas da Universidade de 
Tohoku

④My Library
66



2-1. My Library
O My Library é o sistema que permite acesso aos serviços online da 

biblioteca, como  a verificação ou renovação de empréstimos e 

encomenda de cópias. Conecte-se ao My Library com seu Tohokudai ID.

● Verifique a situação de 

seus empréstimos

● Encomende livros de 

outros campi da 

Universidade de Tohoku.

●Encomende livros de outras

bibliotecas

●Reserve uma sala de 

estudos

! Se você tem uma carteira branca e amarela da biblioteca (ou seja, de estudante

pesquisador), você precisa de um registro para usar o My Library. Peça no balcão de 

referência.



1-1. Encomende livros ou artigos

• Livros de outros campi

→Peça no OPAC

• Livros de outras universidades

• Cópias de artigos ou livros em outros 
campi ou universidades

→Pedidos de cópias e empréstimo de     

outras bibliotecas

68



Solicite livros em outros 
campi ou reserve livros 
que estão emprestados

69

Solicite no OPAC
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Conecte ao My 

Library

O site em japonês tem um 

link direto para a página de 

encomenda

Pedidos de cópias e empréstimo de outras 

bibliotecas



My Library

71



Não se esqueça de 
escolher a biblioteca 
mais perto de você 

para receber 
materiais.

72

Pedido de cópias e empréstimo de outras bibliotecas



1-2. Reserva de salas

Escolha uma 

sala e o horário 

de uso.

・Sala para estudo em grupo

・Sala para pesquisa privada, etc. 73



2. Atendimento para 

estudantes estrangeiros



Atendimento para estudantes estrangeiros

Caso você tenha alguma dúvida, pergunte para

75



3-1. Pergunte para um 
bibliotecário

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Nosso pessoal que fala inglês e outras línguas pode responder suas perguntas

sobre a Universidade de Tohoku ou sobre os serviços que nós fornecemos.

E-mailTelefone

Vídeo-conferência



Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



Biblioteca principal da Universidade de Tohoku

Balcão de referência

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Guia básico da biblioteca da Universidade de Tohoku 2017


