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Acervos online 

 

1. Acessando os acervos 

O aluno devidamente matriculado, possui acesso total ao 

AVA, podendo acessá-lo por meio do site institucional da 

faculdade: www.suafaculdade.com.br/imec / www.facem.edu.br 

utilizando seu login e senha cadastrados na central do aluno 

como destacado abaixo. 

 

Caso não lembre sua senha verifique o manual “Esqueci minha 

senha”, disponível no site, para obter novo acesso. 

Ao realizar login o aluno tem acesso a esse painel onde 

pode acessar os acervos clicando no local indicado: 

 

 

Os acervos também podem ser acessados dentro do AVA, no 

quadro lilás bibliotecas. 

 

 

 

http://www.suafaculdade.com.br/imec
http://www.facem.edu.br/
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Bibliotecas 

Aqui o aluno possui acesso aos acervos 

online disponibilizados pela instituição 

e a mantenedora. 

 

Acervos disponíveis no portal do aluno/Ava: 

 

Biblioteca Virtual Pearson:  

 

Disponível para alunos regularmente matriculados, 

atende a todos os requisitos legais do MEC como acervo 

virtual para compor bibliografias obrigatórias e 

complementares de todos os cursos, seu acervo é completo, 

multidisciplinar, com atualizações permanentes e disponível 

24 horas, on-line e off-line. 

Acesso: Para acessar o aluno deve realizar o breve 

cadastro utilizandos suas informações pessoais e 

institucionais:  

Para mais 
informações sobre a 

biblioteca virtual 
Pearson, veja o 

manual detalhado 
disponível no AVA. 
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Após o cadastro o aluno já possui acesso a diversos títulos 

disponibilizados pela Pearson e parceiros. 

 

Minha Biblioteca: 

 

 

 

 

Para acessar a Minha Biblioteca o aluno não precisa realizar 

cadastro, pois já é feito automaticamente pela IES, neste 

acervo o aluno tem acesso a diversos títulos de diversas 

áreas do conhecimento. 

 

Para mais 
informações sobre a 

minha  biblioteca, veja 
o manual detalhado 
disponível no AVA. 
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Ambas dispõe de vários títulos para ler online. 

Enciclopédia de Conteúdo online (NIVELAMENTO) 

Aqui o aluno dispõe de um vasto acervo online de vários 

conteúdos e disciplinas de diversos graus para revisar, caso 

julgar necessário. Está disponível para o aluno regularmente 

matriculado na IES, acesso é feito através do AVA, clicando 

em bibliotecas. 
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Periódicos Online 

No site da IES é disponibilizados diversos conteúdos, 

portais, sites especializados e bases para consultas e 

pesquisas. 

Acesso: 

Para acessar não é preciso estar logado no site, basta 

acessar o Site da sua IES e seguir o caminho abaixo: 

IMEC: https://www.suafaculdade.com.br/IMEC > Serviços–Online 

> Biblioteca. 

FACEM: https://www.facem.edu.br/ > Institucional > 

Biblioteca. 

Acessando qualquer dos caminhos acima, o aluno encontra a 

seguinte tela:  

 

Aqui o aluno tem acesso a diversos títulos, artigos 

científicos, revistas onlines, pesquisas, bases de dados, 

acervos alternativos para consumir e buscar conhecimento. 

  

https://www.suafaculdade.com.br/IMEC
https://www.facem.edu.br/
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Além dos conteúdos digitais, neste menu mostrado acima, 

o aluno encontra também o regulamento da biblioteca e a 

Biblioteca On-line. 

Biblioteca On-line – Aqui o aluno pode realizar reservas, 

renovações e consultas no acervo físico da Faculdade. 

Para acessar não é preciso estar logado no site, basta 

acessar o Site da sua IES e seguir o caminho abaixo: 

IMEC: https://www.suafaculdade.com.br/IMEC > Serviços–Online 

> Biblioteca > Biblioteca On-line 

FACEM: https://www.facem.edu.br/ > Institucional > 

Biblioteca > Biblioteca On-line 

Após clicar na Biblioteca On-line no menu anterior, 

deve-se selecionar a unidade IMEC ou FACEM. 

 

Ao acessar a unidade IMEC, você precisa criar sua senha 

de acesso. Basta clicar no item Criar ou alterar sua senha 

e cadastrar uma senha utilizando seu R.A, CPF e senha, 

recomendamos que utilize a mesma senha do portal.  

 

https://www.suafaculdade.com.br/IMEC
https://www.facem.edu.br/
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Após validar seu acesso o aluno pode realizar consultas, 

reservas e renovações por este sistema. 


