Conteúdo digital da Minha Biblioteca integrado à Biblioteca da Unoesc
TUTORIAL
A Minha Biblioteca é um acervo de obras digitais que contempla mais de 8.000
títulos voltados para alunos de graduação e pós-graduação, professores,
pesquisadores, além do corpo técnico-administrativo da Unoesc.
O acesso ocorrerá por meio do seu usuário e senha do site da Biblioteca da
Unoesc. Para consumir este material, siga os seguintes passos:
1. No site da Unoesc, acesse o item de menu “Biblioteca”, e na sequência, clique em
“Base de dados Minha Biblioteca”.

2. Ao ser redirecionado para a página da Biblioteca da Unoesc, faça a busca por seu
título no campo “Pesquisa Geral” e, na sequência, confirme a busca clicando no
botão “Pesquisar”. No exemplo a seguir, foi feita a procura pelo autor “Macedo”.

3. Os registros tidos como e-Books (on-line) estão identificados com o ícone
conforme listagem a seguir.

,

4. Para ter acesso ao material, você precisa ser autenticado (conectado) no sistema
da Biblioteca. Neste caso serão solicitados seu código e senha. Para confirmar os
dados e dar sequência ao acesso, clique no botão Login.

5. Se o usuário e a senha estiverem corretos, você será direcionado para uma página
com “Termos e Privacidade”, conforme imagem a seguir. Esta tela
aparecerá apenas uma vez para o seu usuário, em seu computador. Caso não
apareça, irá diretamente para o item 9.

Leia o termo e, caso esteja de acordo, marque a opção “Concordar” e, em seguida,
clique no botão “Aceitar”.
Observação: Por questões de navegabilidade, aceite a mensagem a seguir:

6. Ao “Aceitar” será aberta a seguinte informação. Feche esta tela e volte para a
imagem dos livros listados.

7. Clique novamente sobre o livro que você deseja acessar. A seguir há temos um
exemplo de uma pesquisa feita para identificar o livro MACEDO, Lino de.
Aprender.

8. Informe seu código e senha conforme indicado na imagem a seguir e, em seguida,
clique no botão Login.

9. Após a validação correta do login, você será redirecionado para uma página com o
conteúdo do livro, conforme imagem a seguir. Utilize os menus laterais para
navegar ou a seta para avançar entre as páginas.

