Biblioteca Prof. José Roberto Securato
 Catálogos integrados: Biblioteca Virtual Pearson & Biblio-Securato juntas!
Car@ usuári@,
Em busca de otimizar seu tempo e sua experiência no acesso aos materiais bibliográficos,
integramos os catálogos da BV (Biblioteca Virtual) Pearson e o da Biblio-Securato. É com alegria
que informamos que agora é possível fazer suas buscas por material em um único lugar: acesse
aqui o terminal web e aproveite para conferir.
Como acessar?
● É preciso ter cadastro na Biblio-Securato para logar e acessar os materiais em formato
digital (como os TCCs, por exemplo), e ser redirecionado para a Biblioteca Pearson ao
encontrar um material de seu interesse.
● É preciso ter login e senha na Biblioteca Pearson para acessar e ler os livros digitais.
● Contate a Biblioteca pelos canais disponíveis para solicitar seu cadastro, caso ainda não o
tenha.
Como saber a qual das bibliotecas o material pertence?
● Ao encontrar o material de seu interesse, clique no botão detalhes (lado direito da tela):
se houver no fim da página a opção sites selecionados, significa que pertence à BV
Pearson.
● Quando o material pertence à Biblio-Securato, não há opção de sites selecionados, há
apenas um link que direciona para o título no catálogo.
● Essa diferenciação é importante porque:
○ a Biblioteca da Saint Paul também tem materiais digitais (TCCs, Relatórios do
iCFO, livros etc.);
○ toda a comunidade Saint Paul, inclusive colaboradores, pode cadastrar-se na
Biblio-Securato, e apenas alunos de cursos de Graduação, Pós e MBA podem
cadastrar-se na Pearson.
Outras fontes de conteúdos
● Temos trabalhado para agregar cada vez mais serviços e conteúdos no formato digital.
Acesse nossa página digital e veja a variedade de materiais e conteúdos!
● Se você deseja realizar empréstimo de livro físico, leia aqui os detalhes sobre a

Biblioteca on demand, que em breve (tão logo acabe uma reforma na Biblioteca) estará
disponível.

●

Veja também nosso Manual de serviços digitais da Biblioteca - pode ser útil nas suas
pesquisas.

Conte com a gente: o atendimento da Biblioteca é das 12h às 21h, pelas vias digitais
E-mail: biblioteca@saintpaul.com.br | Telefone: 11 3513-6958 | Videoconferência | chat
Caso tenha qualquer dúvida, conte conosco!
Os relacionamentos, a atuação e os materiais produzidos pela Biblio-Securato são guiados pelo
Programa de Integridade Saint Paul.

Um abraço virtual,
Val Sousa, Bibliotecária

