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1. CADASTRO NO SITE
1.1 Como realizar o cadastro no site da Unimes:
 Acessar o site da Unimes: www.unimes.br
 Selecione
a
opção
compatível
com
seu
curso
no
site:
“Unimes presencial” ou “Unimes Virtual”.
 Na Plataforma de Ensino digite o seu CPF no campo Login e repita o CPF no
campo Senha, clique em “Entrar”.

 Aparecerá essa tela:

 Clique na opção “esqueci minha senha”.
 Aparecerá a seguinte tela:
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 Preencha corretamente aos Campos de Perguntas e clique em “Verificar dados”.
 Caso os dados estejam corretos aparecerá a tela:

Importante: Não deixe de anotar a “SENHA PROVISÓRIA” informada.
 Caso apareça a seguinte tela:

Recomendamos que em contato com a secretaria para que possa verificar se o cadastro do aluno já
está ativo ou se houve incompatibilidade com as informações prestadas.
 Com a senha provisória em mãos, clique na opção “Clique aqui para acessar”.
 Abrirá a seguinte página:
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 No campo “Login” digite o seu CPF e no campo “Senha” digite a senha provisória
informada anteriormente. Por fim clique em “Entrar”.
 Abrirá a seguinte tela:

 Preencha corretamente os campos informando seu e-mail e telefone e digite a
senha que deseja colocar. Por fim, clique em “Salvar”.
 Abrirá novamente a tela de Login como informado no passo 10.
 No campo “Login” digite o seu CPF e no campo “Senha” digite a senha nova
cadastrada. Por fim clique em “Entrar”.

2. REALIZANDO O LOGIN
2.1 Como realizar o login no site da Unimes:
 Acessar o site da Unimes: www.unimes.br
 Selecione
a
opção
compatível
com
seu
curso
no
site:
“Unimes Presencial” ou “Unimes Virtual”.
 Na Plataforma de Ensino digite o seu CPF ou Login no campo Login e digite sua
senha no campo Senha, clique em “Entrar”.
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 Aparecerá a seguinte tela:

 Clique na setinha lateral para baixo, como indicado na figura anterior.
2.2 Como acessar a biblioteca virtual:
 Selecione a opção “Biblioteca” localizada com canto inferior esquerdo da tela.

 Aparecerá a seguinte tela:
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É possível aqui além de acessar a Biblioteca Virtual de livros, também acessar aos sites de pesquisa de
periódicos: EbscoHost, Academic Search Premier e Medline.

3. PESQUISA DE PERIÓDICOS
3.1 Como realizar a pesquisa de Periódicos:

 Para realizar uma pesquisa de Periódicos no banco de dados, basta clicar em
uma das opções disponíveis:

 Selecione a opção desejada. Devemos lembrar que tanto o Academic Search
Premier quanto o Medline, são banco de dados integrados ao EBSCO e ao clicar
no EBSCOhost é possível selecionar os dois banco de dados para realizar a
pesquisa, ampliando o número de resultados.
 Diferença entre o Academic Search Premier e Medline:
- O Medline é utilizado para pesquisar informações médicas autorizada de áreas como medicina,
enfermagem, odontologia, medicina veterinária, o sistema de saúde, ciências pré-clínicas etc.
- O Academic Search Premier foi projetada com abrangente conteúdo multidisciplinar. É um banco de
dados acadêmico, que oferece acesso a aclamados periódicos em texto completo, revistas e outros
recursos que abrangem diversas áreas.
 Ao clicar no EBSCOhost, irá aparecer a seguinte tela, aqui é possível optar pelo
Academic Search Premier, Medline ou os dois e clique em “Continue”.
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 Caso clique em “Academic Search Premier” ou “Medline” diretamente na tela
do passo 1, será direcionado diretamente ao site de pesquisa.
 Aparecerá a seguinte tela:

 É possível alterar a linguagem para Português, clicando em “Languages” na parte
superior direita da tela e selecionando a opção “Português”.

 Insira a palavra-chave no campo de pesquisa e clique em “Pesquisar”:
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 Aparecerão todos os resultados referentes à palavra pesquisada, para selecionar
um periódico basta clicar no seu título.


Ao clicar no título você terá acesso ao periódico e suas informações:
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4. ACESSO A BIBLIOTECA VIRTUAL DE LIVROS
4.1 Como acessar a Biblioteca Virtual:

 Para acessar a Biblioteca Virtual basta clicar em “Acessar”.

 Abrirá diretamente na página inicial da Biblioteca Virtual, como mostra na
figura:

5. PESQUISA NA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LIVROS
5.1 Como pesquisar um livro na Biblioteca Virtual:
 Para realizar a pesquisa de um livro na Biblioteca Virtual, basta digitar no
campo de pesquisa o título do livro, autor, categoria, etc.
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 Também é possível selecionar a opção de “Busca Avançada”.

 Ao localizar o livro procurado, clique na capa do livro.

 Irá abrir uma tela com o livro, para folhear as páginas basta clicar nas setas
localizadas nas laterais da tela.
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5.2 Como utilizar as ferramentas da biblioteca virtual
 No final da tela temos diversos ícones:

Veremos a funcionalidade deles:
1º ícone:

Volta para a página inicial da Biblioteca Virtual.

2º ícone:

Volta para página de Capa do Livro.

3º ícone:

Permite visualizar em miniatura as páginas do livro.

4º ícone:

Busca uma palavra ou frase específica dentro do livro.

5º ícone:

Salva o livro nos seus Favoritos.

6º ícone:

Permite que você adicione alguma anotação vinculada ao livro.

7º ícone:

Permite a realização da impressão do livro, mediante a compra de Créditos.

8º ícone:
Faz com que a barra superior apareça e ao clicar nesse ícone novamente a barra
superior desaparece.
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9º ícone:

Faz com a tela aumente, possibilitando a melhor visualização do livro.

10º ícone:

Permite grifar ou desenhar partes do livro e deixar salvo.

E por fim:
o número da página e clicar em “Ir”.

permite que você vá direto a página que deseja, basta digitar
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