
Tutorial para 
acesso aos 

conteúdo digitais



Espaço Virtual

Espaço que reúne os 
conteúdos digitais, via 
site da Biblioteca 
Feevale.

Acesse: 
www.feevale.br/biblioteca



Nossos conteúdos estão 
divididos em...



Conteúdos assinados

❑ EBSCO – Environment Complete (Meio Ambiente)

❑ EBSCO – Medline Complete (Saúde)

❑ EBSCO – Academic Search Elite (Multidisciplinar)

❑ EBSCO – Dynamed Plus (Saúde)

❑ EBSCO – Saúde em Português (Saúde)

❑ EBSCO – Smart imagebase (Saúde)

❑ ANPAD (Administração)                           

❑ Revista dos Tribunais (Direito)



e-Books
Conteúdos assinados

❑ EBSCO – eBook Academic Collection (Multidisciplinar)

❑ EBSCO – eBook Clinical Collection (Saúde)

❑ PEARSON - Biblioteca Virtual Universitária (Multidisciplinar)

❑ Minha Biblioteca (Multidisciplinar)

❑ Thomson Reuters Proview (Direito)



Portal de Periódicos da Capes

Concessão de acesso para a Feevale
devido à pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado).

493 bases de dados de editores 
nacionais e internacionais.



Outras fontes de pesquisa

❑ICAP

❑Target GedWeb (Normas técnicas)

❑Repositório Institucional Feevale



Para acessá-los...



Bases de dados assinadas

Login e Senha Feevale





Embora estejam todas as ferramentas 
listadas no Meu Pergamum com as suas devidas 
descrições, para otimizar a busca por conteúdos 
científicos digitais a Universidade Feevale
disponibiliza a ferramenta de pesquisa integrada 
Unique.



O Unique é uma ferramenta de pesquisa que
busca em todos os conteúdos digitais (assinados e
por concessão), funcionando como um portal de
acesso a todas as bases de dados da universidade.

Em outras palavras, ao invés de acessar base
por base, você digita um único termo de
pesquisa/autor/título e a ferramenta pesquisa em
todos os conteúdos.



Unique - Pesquisa Integrada



Unique - Pesquisa Integrada



Refinamentos Unique

Utilize os refinamentos para restringir os resultados 
de sua pesquisa. Você pode escolher opções como:

• Data de publicação

• Tipo de fonte (livros digitais, revistas acadêmicas etc.)

• Provedor de conteúdos (bases de dados que gostaria de 
filtrar)

• Entre outros.



Portal de Periódicos Capes



Biblioteca Virtual

Multidisciplinar

Ferramenta
em português Acesso 

remoto e 
opção de 
leitura 
offline

Impressão de 
até 50% 

do conteúdo 
do livro

Mais de 7 
mil títulos

de diversas
áreas

Opção de 
leitura em 
APP

❑ Base de dados de e-Books

❑ Diversas editoras





Primeiro acesso



Biblioteca Virtual

Cadastro que 
poderá ser usado 
para login no APP 
Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Impressão de créditos 
Biblioteca Virtual



Manual do aluno
Biblioteca Virtual



Multidisciplinar + de 8 mil títulos Português

Acesso na 
Universidade, em 
casa e no trabalho

Leitura através de 
computador, tablet

e smartphone 
(Apple ou Android)

Anotações 
eletrônicas nas 

páginas

Criação de
cartões de estudo

Possibilidade de 
audiobook

Impressão de todo 
o conteúdo do 
livro, de 2 em 2 

páginas













Biblioteca Digital PROVIEW

• Base de dados de e-Books da área jurídica

• Toda em português

• Para saber como acessar a base de fora da 
universidade, clique AQUI.

https://www.feevale.br/Comum/midias/17bb69c7-56af-4f03-b21d-e1a5432bdba8/ACESSO_REMOTO_PROVIEW.pdf








eBook Academic Collection

❑Bases de dados específica de eBooks

❑Mais de 150 mil títulos

❑Conteúdos multidisciplinares

❑PDF, ePub, permitido download



eBook Clinical Collection

❑Bases de dados específica de eBooks

❑Mais de 3 mil títulos

❑Conteúdos da área da saúde

❑PDF, ePub, permitido download











Repositório Institucional 
Feevale

Reúne a produção científica dos alunos da
Universidade Feevale, que compreende trabalhos de
conclusão, dissertações e teses.



Acesso ao Repositório 
Institucional Feevale



ICAP
Indexação Compartilhada de

Artigos de Periódicos

❑ Artigos de periódicos científicos brasileiros de 
Instituições que usam o Pergamum

❑Multidisciplinar

❑ Português

❑ Revista Gestão e Desenvolvimento, Praksis e 

Revista de Tecnologia e Tendências



ICAP
Indexação Compartilhada de

Artigos de Periódicos





Resultados 
recuperados

Em PDF

OU

Solicitado à 
instituição



ICAP
Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos



Normas da ABNT



Normas da ABNT

Documento 
completo

Documento 
parcial

Documento não 
disponível

1º

2º
3º



Normas da 
ABNT

Acesso de qualquer 
local, estando na 
Feevale ou fora.

Colocar somente 
número de matrícula e 

senha Feevale.



Facebook da Biblioteca

Siga nossa página
para ter acesso
às novidades em 
primeira mão!



Se ainda assim 

você tiver dúvidas, 

veja este vídeo. 

Poderá te ajudar!

https://www.youtube.com/watch?v=7FeGqPC3xHI&feature=youtu.be


Horários de funcionamento
Biblioteca Gastão José Spohr

Local: Câmpus I 
Horário de atendimento: 

7h15min. às 22h15min. – segunda a sexta-feira

Biblioteca Paulo Sergio Gusmão
Local: Câmpus II

Horário de atendimento:
08h15min. às 22h15min. – de segunda a sexta-feira

08h15min. às 17h – aos sábados

Biblioteca CIII
Local: Câmpus III

Horário de atendimento:
09h15min. às 18h – com intervalo das 11h30min. às 12h30min.



Nossos contatos

http://www.feevale.br/biblioteca

http://facebook.com/bibliotecafeevale

biblio@feevale.br

3586-8800 ramal 9032

Central de Atendimento: 3586-8927

http://www.feevale.br/biblioteca
http://facebook.com/bibliotecafeevale
mailto:biblio@feevale.br

