
GUIA
DE ACESSO DO
SERVIÇO DE
DESCOBERTA DA
UFSM



O QUE É O
SERVIÇO DE

DESCOBERTA DA
UFSM?
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O Serviço de Descoberta do SiB-UFSM
utiliza a plataforma EBSCO Discovery
Service (EDS) e caracteriza-se por:

– coletar informações em diferentes
bases de dados e catálogos;
– ter uma interface única de busca;  
– integrar fontes institucionais e
externas;  
– possibilitar interoperabilidade entre
plataformas; 
– apresentar filtros para refinar os
resultados da pesquisa.



COMO ACESSAR O
SERVIÇO DE 

 DESCOBERTA DA
UFSM?

02
Existem duas formas de acesso ao
serviço de descoberta da UFSM:

1) Acesso através do link
servicodedescoberta.ufsm.br;

2) Acesso através da caixa de
busca disponível no site
ufsm.br/biblioteca ou sites das
bibliotecas UFSM.



ACESSO
ATRAVÉS DE
HIPERLINK

03Digite

servicodedescoberta.ufsm.br

na barra de pesquisa do

navegador

Você será redirecionado
para a interface principal do
serviço de descoberta

http://servicodedescoberta.ufsm.br/


ACESSO
ATRAVÉS DA

CAIXA DE
PESQUISA
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1) Acesse o link
https://www.ufsm.br/orgaos-
suplementares/biblioteca/;

2) No site das bibliotecas, utilize a
caixa de pesquisa serviço de
descoberta do SiB-UFSM (fica
abaixo de apresentação);

3) Digite o(s) termo(s) de pesquisa
e pressione enter. 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/biblioteca/






LOGIN
INSTITUCIONAL
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Para ter acesso a todo o
conteúdo das bases
disponíveis no serviço de
descoberta, é necessário
realizar o login institucional

O login institucional é o
mesmo utilizado para acesso
ao conteúdo restrito do Portal
de Períodicos da Capes, via
CAFe (comunidade acadêmica
federada)



COMO REALIZO O
LOGIN INSTITUCIONAL

NO SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

061) Na interface do serviço de
descoberta, procure, na parte
superior, uma barra amarela
denominada "Olá,visitante!

Fique à vontade para pesquisar
no Catálogo e itens em acesso
aberto";

2) Clique no texto dento da
barra amarela. Será
redirecionado para a página do
CAFe - UFSM;



COMO REALIZO O
LOGIN INSTITUCIONAL

NO SERVIÇO DE
DESCOBERTA?

063) Na página do CAFe-UFSM, insira o
seu CPF e a senha que utiliza para
acesso aos portais da UFSM;

4) Na tela seguinte, verifique os seus
dados e clique em aprovar;

5) O navegador retornará a interface
inicial do serviço de descoberta. Você
pode verificar se o login foi realizado
ou não a partir do sumiço da barra
amarela.







DÚVIDAS?

SUGESTÕES?

 

 

Entre  em contato

conosco através do email

sdescoberta@ufsm.br.


