
Passo 01: Acesse o site da UniRV: http://www.unirv.edu.br 

 

Figura 1  Site UniRV – Universidade de Rio Verde 

 

Passo 02: Clique no menu “ACADÊMICO” 

 

Figura 2 Demonstração do menu inicial de acesso 

 

 

 

 



Passo 03: Clique no menu “BIBLIOTECA VIRTUAL”. 

 

Figura 3 Demonstração da interface acadêmica 

 

Passo 04: Após ser redirecionado, você verá as três plataformas disponíveis no momento. 

• Item 1: Minha Biblioteca 

• Item 2: Revista dos Tribunais 

• Item 3: Biblioteca Pearson  

 

Figura 4 Demonstração da interface de acesso para as bibliotecas 

 



Passo 05: Para acessar a “Minha Biblioteca”, clique no item 1 e você será redirecionado(a) 

para a plataforma de login. Você deverá inserir os seguintes dados e clicar em “ACESSAR”: 

• CPF (SOMENTE NÚMEROS) 

• NOME (SEM ACENTOS, CEDILHA, ETC) ... 

• SOBRENOME (DEVE SER COMPLETO, SEM ACENTOS, CEDILHA, ETC) ... 

 

Figura 5 Demonstração da plataforma de login da "Minha Biblioteca" 

 

Passo 06: Caso obtenha sucesso no login, você será redirecionado(a) para a plataforma. Caso 

não obtenha sucesso, por favor telefone para o número informado na página de erro. 

 

Figura 6 Demonstração do dashboard da plataforma "Minha Biblioteca" 



Passo 07: Para acessar as “REVISTAS DOS TRIBUNAIS”, clique no item 2 e você será 

redirecionado(a) para a plataforma de login. Você deverá inserir os seguintes dados e clicar em 

“ACESSAR”: 

• USUÁRIO (MESMO USUÁRIO QUE VOCÊ UTILIZA PARA ACESSAR O SEI) 

• SENHA (MESMA SENHA QUE VOCÊ UTILIZA PARA ACESSAR O SEI) 

• VOCÊ SÓ PODERAR ACESSAR ESTA PLATAFORMA NOS LINKS DA UNIRV 

 

Figura 7 Demonstração da plataforma de login das "REVISTAS DOS TRIBUNAIS" 

 

Passo 08: Caso obtenha sucesso no login, você será redirecionado(a) para a plataforma. Caso 

não obtenha sucesso, por favor telefone para o número informado na página de erro.  

 

Figura 8 Demonstração do dashboard da plataforma "REVISTAS DOS TRIBUNAIS" 



Passo 09: Para acessar a “Biblioteca Pearson”, clique no item 3 e você será redirecionado(a) 

para a plataforma de login. Você deverá inserir os seguintes dados e clicar em “ACESSAR”: 

• USUÁRIO (MESMO USUÁRIO QUE VOCÊ UTILIZA PARA ACESSAR O SEI) 

• SENHA (MESMA SENHA QUE VOCÊ UTILIZA PARA ACESSAR O SEI) 

 

Figura 9 Demonstração da plataforma de login da "Biblioteca Pearson" 

 

Passo 10: Caso obtenha sucesso no login, você será redirecionado(a) para a plataforma. Você 

deverá selecionar no mínimo 4 interesses e clicar em “DEFINIR INTERESSES”. Caso não 

obtenha sucesso no login, por favor telefone para o número informado na página de erro.  

 

Figura 10 Demonstração do dashboard de interesses da plataforma "PEARSON" 



Passo 11: Selecione algum livro e aguarde o carregamento do mesmo. 

 

Figura 11 Demonstração da tela inicial da plataforma "Pearson" 


