
BIBLIOTECA DA FACULDADE PIAGET

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE ACESSO À
BIBLIOTECA DIGITAL - MINHA BIBLIOTECA



1) Acesse o site da Faculdade Piaget. Na página inicial, em AMBIENTES &
SERVIÇOS, clique na opção BIBLIOTECA:



2) Na seção da biblioteca, no final da página, clicar na opção
BIBLIOTECA DIGITAL, em seguida clique em Clique aqui  para acessar
a página da biblioteca digital                                      



2) Na tela de login, digite em usuário o seu número do RGM e em senha
digite sua data de nascimento, em seguida, clique em ENTRAR                         



COMO REALIZAR O LOGIN?

USUÁRIO: Digite o número de matrícula (RGM). Nos casos em que a matrícula
iniciar com zero, não será necessário digitar o algarismo zero. 

SENHA: Digite a data de nascimento. Quando a data de nascimento iniciar
com zero, não será necessário digitar o algarismo zero (apenas referente ao dia
de nascimento. O zero do mês e ano de nascimento permanece). 

Após digitar as informações do login, clique no botão ENTRAR



DICA PARA O PRIMEIRO ACESSO

 
No primeiro acesso aparecerá uma tela com os
termos de uso da plataforma.

Clique em CONCORDAR, em seguida clique em
ENTRAR novamente. 



A Biblioteca Digital MINHA BIBLIOTECA precisa dos cookies ativos
para utilização dos recursos da plataforma. Quando esta
mensagem aparecer, clique em SALVAR 

 



TELA PRINCIPAL
 

Na tela principal o último livro acessado aparece em destaque e abaixo
são exibidos os livros acessados nos últimos 30 dias na aba Meus livros

 ÚLTIMO LIVRO

ACESSADO  



IMPORTANTE

 

 
Na aba Meus livros ficam armezanados os livros acessados pelo
aluno recentemente, nos últimos 30 dias, além dos novos títulos
inseridos pela plataforma Minha Biblioteca.

Esta é a forma de exibição dos títulos na página inicial da Minha
Biblioteca, sendo então possível encontrar além dos títulos já
acessados, títulos novos que as editoras incluem para
disponibilização na biblioteca digital de modo alternado.

 



BUSCA
 

O campo de pesquisa aparece na barra superior direita da tela, como
indicado abaixo. A seguir, seguem as instruções de busca.

 



BUSCA RÁPIDA 
 

 

Digite no campo de pesquisa o termo de busca, como por exemplo, o título,
autor ou assunto do livro desejado.  Clique em um dos títulos da lista e o
livro será aberto no leitor.



BUSCA GERAL
Digite  o termo desejado e clique em exibir resultados
e irá aparecer como resultado de pesquisa os livros 
que possuem o termo pesquisa dentro do conteúdo do livro e/ou os livros
que contém no título ou no autor o termo pesquisado. 

 



Conteúdo em Meus livros

No resultado de busca Conteúdo em Meus livros, aparecerá abaixo de cada título o
número de vezes em que o termo pesquisado aparece. Ao clicar na quantidade dos
resultados, abaixo do título do livro, aparecerá do lado direito da tela as ocorrências
dos termos dentro do livro escolhido. 

 



Conteúdo em Meus livros

 Ainda com o livro aberto no canto direito da tela é possível fazer a pesquisa dentro do
livro com os termos indicados na barra de pesquisa dentro do livro. Veja o modelo a
seguir:

 



 

 Correspondências de livro
Em correspondências de livro você terá a disposição para consulta todos os títulos
específicos recuperados na plataforma através do termo pesquisado. 



Para abrir um livro na biblioteca digital, passe o cursor do mouse
em cima do título desejado e clique em Abrir o livro

 



Para consultar o livro digital existem algumas

ferramentas disponíveis para facilitar o acesso. 

A seguir será apresentado cada uma das funções

disponíveis para poder navegar nos livros da Minha

Biblioteca.

DENTRO DO LIVRO

 



Sumário
Para ter acesso ao sumário, com o livro aberto, clique no ícone Sumário do lado
esquerdo da tela. Na barra de rolagem é possível verificar todos os capítulos que o
livro possui: 

 



 

Sumário
Você pode acessar todos os capítulos e subcapítulos, utilizando as opções Expandir
ou Reduzir no Sumário.



 

Na barra de pesquisa indicada no sumário é possível fazer a pesquisa de um
termo dentro do sumário, conforme o modelo abaixo: 



Na Lupa é possível fazer a pesquisa de um termo dentro do livro 

 



 

Ir à página

Para ir para uma página específica, do lado esquerdo no canto inferior da
tela, digite o número da página e aperte a tecla ENTER do seu teclado para
ser direcionado a página específica. 



 

 Barra de rolagem

A barra de rolagem fica localizada ao final da página e com o cursor do
mouse é possível arrastar a barra para esquerda ou para direita. Isso irá
permitir que você possa navegar em direção ao final do livro (para a
direita) ou ao começo do livro (para a esquerda). 



 

A ferramenta Bloco de Notas tem como objetivo
permitir que o usuário faça anotações dentro dos livros
ou realces a trechos que julga importante guardar no
bloco de notas, de modo a auxiliar seus estudos.
Para que estas anotações ou realces fiquem registradas
no bloco de notas siga as orientações a seguir.

Bloco de notas



 

Bloco de notas e realce

Para ativar o campo de anotações, selecione o trecho desejado e solte o cursor do
mouse, que aparecerá o menu de realce, com opções de cores para deixar em
destaque o trecho selecionado e o campo de anotação para fazer anotações se julgar
necessário. As anotações feitas serão indicadas dentro do bloco de notas e ficarão
disponíveis apenas dentro do perfil do usuário que estiver utilizando. 



 

Anotações dentro do bloco de notas

Ao fazer as anotações no campo para anotação, clique no ícone Bloco de
Notas para que os registros possam ficar guardados no Bloco de Notas. 



Copiar

 
A opção Copiar permite que você possar copiar um trecho do conteúdo que
você preferir selecionado previamente e desde que mencionado a fonte.

 



Realce

 

 

Para ativar o campo de anotações, selecione o trecho desejado e solte o cursor do
mouse, que aparecerá o menu de realce, com opções de cores para deixar em
destaque o trecho selecionado.



 

 

IMPORTANTE
A função Copiar da Minha Biblioteca pode ser utilizada apenas quando
mencionada a fonte da obra citada. 
Desta forma, os trechos copiados podem facilitar no processo de citações
que devem ser feitas conforme as regras da ABNT nos trabalhos
acadêmicos.
A cópia de trechos do livro com ausência de menção da fonte caracteriza-se
como plágio, o que configura uma prática ilegal e viola os direitos autorais.
Desta forma a Biblioteca da Faculdade Piaget esclarece aos seus usuários a
importância do respeito à preservação dos conteúdos digitais e o respeito à
legislação pertinente aos Direitos Autorais e Reprográficos



 

 Preferências do leitor

Ao clicar em Preferências do leitor você poderá ter acesso a
opções de exibição, realçadores, e compartilhamento:



 

 Preferências do leitor
Ao clicar em Preferências do leitor você poderá ter acesso a
opções de exibição, realçadores, e compartilhamento:



Para acionar a leitura em voz alta clique nos três pontos à direita e
selecione esta opção.

OBS: Os idiomas variam conforme Windows utilizado

 

Ler em voz alta



 

Os Cartões de estudo podem ser utilizados em casos em que o usuário

deseje salvar informações dentro de cartões conforme suas necessidades de

estudo. Desta forma, o aluno tem a opção de indicar nos cartões os

conteúdos que ele deseja guardar de acordo com suas necessidades de

estudo, tal como temas ou assuntos específicos, disciplinas, entre outros. 

Nas páginas seguintes, seguem as orientações sobre o modelo de criação de

cartão de estudo. Lembrando que esta, assim como demais ferramentas,

são de uso opcional.   

Cartões de estudo



Para criar um cartão de estudo, selecione o trecho desejado e solte o cursor
do mouse, e clique na opção Cartões de estudo do lado esquerdo da tela, e
em seguida clique no ícone Adicionar Cartão. Em seguida, aparecerá um
cartão com um espaço livre digitação do assunto ou tema que preferir.

 



Ao digitar o assunto ou tema do cartão, clique em Salvar. 

 



Em Recursos de Estudo  é possível fazer ter acesso a todas
anotações, favoritos e cartões de estudos criados!

 



A biblioteca digital também conta com um tutorial elaborado pela própria

plataforma. Para consulta, na página inicial (home), clique no botão

Aplicativo e em seguida na opção Tutorial

 



 

DICA

Quando for indicado referências de e-books (livros eletrônicos)

da biblioteca digital pertinentes a uma determinada

disciplina, antes de clicar no link que dá acesso ao livro, faça

primeiro o login na biblioteca digital e posteriormente acesse

o link (URL) do título desejado. 



 

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA???

Procure as funcionárias da biblioteca da Faculdade Piaget!
 

Horário de atendimento:Segunda, Terça e Quintas-feiras: 7:30h – 12h30 |
13h30 – 22h.
Quartas e Sextas-feiras: 7:30h – 16h | 17h – 22h.

 
Telefone: (11)4746-7090

E-mail: biblioteca@facpiaget.com.br

Maria Cristina A. S. Xavier
Bibliotecária da Faculdade Piaget

CRB-8/10077


