Prezado (a) aluno (a)

O conhecimento está nos esperando,

A Biblioteca da UniCV disponibiliza para você seguintes
bibliotecas digitais

sejam bem vindosas Biblioteca Digital da UniCV

BIBLIOTECA DIGITAL DA SARAIVA
BIBLIOTECA VIRTUAL DA
PEARSON
REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE

Maringá
2022

Segue um passo a passo para você começar a utilizar mais este
recurso.

1 – Acesse o site da UniCV e clique na sua modalidade de ensino: e
clique em acesso ao Jacad ou Portal do aluno: Presencial ou
Educação a Distância:

3 – Se você optar por entrar pelo portal do aluno deverá escolar a sua
modalidade de estudo dentro da Instituição:

4- Você deverá clicar em Acesso ao Portal do Aluno:

2 – Se optar por Acesso ao Jacad você deve informar seu Login e
Senha e clicar em acessar:

5 - Se optar por Acesso ao Portal do Aluno você deve informar
seu Login e Senha e clicar em acessar:

6 - Depois de se logar vai abrir esta tela, nela você vai encontrar no
menu ao lado a Bibliotecas Virtuais que a Instituição disponibiliza para
você;

7 – E você terá acesso a Biblioteca Virtual da Pearson, se for seu
primeiro acesso deverá personalizar a sua página:

8 - Se não for o primeiro acesso a biblioteca vai abrir na tela para a
pesquisa de livros:

9 - Para acessar a Revista dos Tribunais Online é só clicar em

11 - Para acessar a Biblioteca da Saraiva, é só clicar em:

12 - E você já está na tela de pesquisa:
10 – E você já está na tela de pesquisa:

A Minha Biblioteca esta liberada para os cursos da área da Saúde e para ter
acesso você devera entrar em contato com a Biblioteca, por e-mail e nos
passar seu nome completo, seu RA, seu e-mail e seu CPF, que faremos o seu
cadastro para que você possa utilizar esse recurso

Para esclarecimentos e dúvidas procure a Biblioteca da UnFCV

Contato: mara.colafatti@unifcv.edu.br

