
MANUAL DE ACESSO À BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON 

Orientações sobre o primeiro acesso da 

BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON PARA ALUNOS DA GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

 

1° PASSO 

Use um navegador de internet de sua preferência como Google Chrome ou Mozilla Firefox e digite: 

farese.edu.br 
 

2º PASSO 

PORTAL DO ALUNO  

 

clique em:  AVA DO ALUNO PRESENCIAL 

 

 

3º PASSO 

Preencha os campos com CPF (sem pontos e traços) e a Senha são os 05 primeiros Dígitos do CPF.  
Clique ENTRAR 

 

4º PASSO 

Dentro do AVA clique em Minhas Disciplinas depois em BIBLIOTECA 

  

https://farese.edu.br/


5º PASSO  

1º Acesso : Preencha com seu CPF e marque  

[√] Estou de acordo com os termos de uso da Biblioteca Virtual 

 

6º PASSO 

CPF validado preencha Nome : Sobrenome : Email Completo Duas Vezes  

Criar Senha (uma letra maiúscula e números da data de nascimento, por exemplo) : Criar meu usuário 

 

 

 

Importante: Os próximos acessos via AVA DO ALUNO PRESENCIAL 

: MINHAS DISCIPLINAS : BIBLIOTECA redirecionará direto para a BVP 



Marque suas páginas favoritas para 

leituras posteriores. 

 Explore as outras funções nas 

laterais, para ter praticidade durante 

a leitura digital. 

BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON 

7º PASSO 

Prepare suas preferências  

Com categorias específicas 

 

 

 

 

 

 

8º PASSO - Explore a Biblioteca Virtual Pearson - Elabore listas favoritas e encontre títulos que 

complementam as disciplinas usando a lupa  

Ao escolher um livro, clique em Ler agora 

 

Ferramentas Úteis do Livro Digital 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Utilize o zoom para leitura e 

F11 abrir mais a janela 

Utilize o botão azul para arrastar e chegar na página desejada 

Faça com leveza a número da página surge a cada movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

 CITAÇÕES E REFERÊNCIAS 

Assim como os livros físicos da Biblioteca da Farese, existe no livro digital a Catalogação na Fonte. Localizada após 
ou atrás da folha de rosto, também é conhecida como catalogação na publicação. 

Use estes dados para montar as referências, em ordem alfabética e incluir ao final dos trabalhos, 

conforme a NBR 6023/2018 , esta norma encontrará em Manuais e Modelos 

::: 

Outros elementos como o SOBRENOME do autor e ANO do livro, são dados importantes conforme a NBR 10520 - 
Citações em Documentos. A partir da página 2, contêm orientações, entre outras regras. 

Mais sugestões para construir citações e elaborar referências, acesse: Manual para apresentação de trabalhos 
acadêmicos da FARESE - 2012 - Exemplos de citações a partir da página 14 : Referências a partir da página 30 e 

31 

 

BIBLIOTECA GRAÇA ARANHA 

Whatsapp : https://wa.me/message/AXLULDUIMVMTO1 

Contato: Telefone: (27) 3261-2010 – Ramal 213 | 

E-mail: biblioteca@farese.edu.br | 18h às 22h 

https://drive.google.com/file/d/1dIJ_7EIeMytaoptQpAFM0hQIUOiiEnT9/view
http://faresemultiacervo.mentorweb.ws/fareseMultiacervo/servlet/hmih031?M
https://drive.google.com/file/d/1dIJ_7EIeMytaoptQpAFM0hQIUOiiEnT9/view
https://drive.google.com/file/d/1ts5_JvFi5g90KO4o5ksq-SXMEpkFlMGX/view
https://drive.google.com/file/d/1ts5_JvFi5g90KO4o5ksq-SXMEpkFlMGX/view
https://wa.me/message/AXLULDUIMVMTO1
mailto:biblioteca@farese.edu.br

