
BIBLIOTECA 
 

Aprenda as funcionalidades da 
Biblioteca Pearson 



Entre em:  http://suap.ifsp.edu.br  preenchendo o campo ‘usuário’ com a sigla 
VP+ o número do prontuário  (como na imagem) e com a senha.  

vp000000 
 

http://suap.ifsp.edu.br/


Clique em ‘Biblioteca vitual’ que se encontra à direita na página inicial. 

 



Abrirá uma segunda aba com a página da Biblioteca Virtual.  



No campo de busca, localizada na parte superior da página, é possível 
pesquisar por título, autor, categoria, editora, dentre outros. 

Ao lado esquerdo, tem-se a opção de realizar a busca por categorias. 



Ao selecionar a opção ‘Categorias’ abrirá outras opções, como mostra a imagem.  



Ao passar o mouse em cima de algum livro, aparecem 4 opções para 
clicar, dentre eles: um livro dentro de um círculo, uma estrela, um 
carrinho e o símbolo      .  Ao clicar na primeira opção… 



… o livro será ‘aberto’ mostrando uma barra abaixo dele, com várias 
outras opções de interação. Ao clicar no primeiro ícone, pode-se voltar 
para a página anterior.  



A segunda opção da barra,  retorna para capa do livro.  



O terceiro ícone abre a visualização em miniaturas das páginas do livro.  



O quarto ícone permite realizar uma busca, tanto na edição quanto no 
acervo, bastando selecionar em qual deseja que a busca seja realizada 



Selecionar a estrela permite que o livro seja marcado como favorito, 
possibilitando que posteriormente encontre-o com maior facilidade. 



O sexto ícone permite que realize uma anotação na página em que se 
encontra. Pode salvar para consulta posterior. 



Ao selecionar o ícone de anotação, o usuário deverá informar a página 
que deseja inserir a anotação. 



Abrirá uma caixa de edição para realizar a anotação. Depois é só salvar.  

 



Ao clicar no ícone de impressão, abrirá uma janela onde é possível imprimir algumas 
páginas do livro, caso tenha créditos disponíveis.  

OBS – A compra de créditos pode ser realizada mediante cartão de crédito 



O penúltimo ícone é utilizado para aplicar zoom na página. 



Ao selecionar o último ícone, aparecerá a opção de habilitar o modo 
desenho… 



… onde é dada várias opções para sinalização do texto, incluindo o o 
estilo marca-texto  



Ao voltar para a banca de livros, no lado esquerdo existem outras opções. 

Ao clicar em favoritos é possível ver os livros  que foram favoritados. 

Para marcar o livro como favorito, passe o mouse em cima dele e clique na estrela.  



O ícone        abre uma  janela com as informações sobre a obra 



A opção de carrinho de compra abre uma nova página para compra do livro.  



A opção à esquerda da página, ‘Minha conta’, abre uma janela com os dados pessoais 
do usuário e onde é possível trocar a senha da Biblioteca Virtual. 

O login e senha cadastrados é a mesma para acessar a Biblioteca Virtual pelo aplicativo. 



Já a opção ‘Busca avançada’ permite realizar uma busca combinando  dados como 
autor, título, editora e outros  



 
 
 
  
 

Entre em contato: 
 

(17) 3426 6995 
 

biblioteca.vtp@ifsp.edu.br 

 


