TUTORIAL DE ACESSO A PLATAFORMA DA
BIBLIOTECA VIRTUAL

TUTORIAL DE ACESSO A BIBLIOTECA VIRTUAL
1. No primeiro acesso da Biblioteca Virtual é necessário obrigatoriamente que os alunos
e/ou funcionários (docentes, administrativos...) acessem o portal da caderneta on-line da
instituição.
1.1 O

acesso

ao

portal

online

da

instituição

se

dá

através

do

portal:

www.fsssacramento.br/areadoaluno (para discentes), já para os professores e
funcionários através do portal: www.fsssacramento.br/cadernetaonline.

2. Após acessar o portal online da instituição, o mesmo deverá fazer o seu login.
2.1 No caso dos discentes, o login é a matrícula e a senha é o CPF. Logo após inserir os
dados, deverá clicar em Acessar.

3. No caso dos profissionais da instituição ele deverá escolher o seu tipo de acesso (vínculo)
para o correto login. Logo após preencher os dados de acesso (matrícula e senha), deverá
clicar em “Acessar”.

4. Após fazer o login no portal online da instituição, o mesmo deverá clicar sobre o ícone da
Biblioteca Virtual, localizado no menu.

4.1 Caso a pessoa esteja utilizando o celular, deverá clicar antes no ícone de “Opções”
(símbolo de três linhas) na parte superior, e depois em Biblioteca Virtual.

5. Logo após, o usuário deverá clicar na nova janela que abrirá na opção de Acessar.

6. No primeiro acesso será solicitado a confirmação dos dados para criar o perfil do usuário
na plataforma da Biblioteca Virtual, onde deverá ser informado o CPF, ativar a opção de
que está de acordo com os termos da Biblioteca Virtual, depois clicar em Continuar.

7. Após a validação do CPF será solicitado a confirmação dos dados pessoais, onde o usuário
deverá informar seu nome completo, um e-mail para o login pela plataforma da Biblioteca
Virtual (pode ser utilizado seu e-mail pessoal ou e-mail institucional/corporativo), deverá
informar também uma senha para conclusão do cadastro (a senha deve ter no mínimo 8
caracteres, e conter letras e números).

7.1 Anote este e-mail e senha e senha, esses dados serão utilizados para fazer login
posteriormente, diretamente no portal da Biblioteca Virtual, caso o usuário deseje
entrar diretamente, sem precisar entrar pelo portal online da instituição.
8. Após o preenchimento dos dados, será liberado o acesso a Plataforma da Biblioteca
Digital, onde é solicitado que o usuário defina suas preferências de leitura, mas não é
obrigatório preenchimento do mesmo, onde a pessoa já pode desfrutar dos livros
disponíveis.

9. Caso o usuário já tenha feito o cadastro anteriormente na plataforma da Biblioteca Virtual,
ele já irá abrir de imediato a plataforma digital, não sendo necessário o preenchimento
dos dados novamente.

10. Após o discente e/ou funcionário ter feito o cadastro inicial no primeiro acesso, ele
poderá utilizar esse e-mail cadastrado ou o CPF, juntamente com a senha cadastrada para
entrar diretamente na Plataforma de Biblioteca Virtual, sem ser necessário entrar pela
plataforma online da instituição para ter acesso a plataforma da Biblioteca Virtual.

11. Para isso, deverá acessar o portal: https://plataforma.bvirtual.com.br/ onde será
solicitado os dados criados anteriormente para fazer o login (e-mail e ou CPF cadastrado
e a senha).
11.1 Logo após o preenchimento dos dados, o usuário deverá clicar em acessar para ter
acesso a plataforma da biblioteca.

Obs.: Lembramos que essa é uma alternativa de acesso, onde o aluno poderá entrar sempre
pelo portal online da instituição pela área do aluno do profissional da instituição
(fsssacramento.br/areadoaluno ou fsssacramento.br/cadernetaonline), sem ser necessário
informar novamente a senha criada da plataforma da biblioteca virtual.

Boa leitura!

