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Catálogo online do SEIB 

Tutorial de utilização 

Módulo pesquisa 



Neste Módulo Você Verá: 

 Formas de acesso ao catálogo online 

Como pesquisar no catálogo 

Como selecionar e imprimir lista de resultados da pesquisa 

  Tipos de materiais disponíveis no catálogo  

Como verificar a disponibilidade dos materiais 



 

 

Acesso ao catálogo online do SEIB 
O catálogo do SEIB pode ser acessado via 

intranet, internet, MedicalSuite ou pelo link 

biblioteca.einstein.br   



Acesso via intranet 

1. Clique em Inst. Ensino e Pesquisa 



2. Clique em Biblioteca 



3. Clique em 

Acervo 



Você será redirecionado(a) à página 

inicial do catálogo online 



Acesso via internet 

1. Acesse www.einstein.br 

2. Clique em Ensino e 

Pesquisa 



3. Clique em Biblioteca 



4. Clique em 

Acervo 



Você será redirecionado(a) à página 

inicial do catálogo online 



Acesso via MedicalSuite 

1. Clique em Pesquisa 



2. Clique em Acervo (livros e 

periódicos) 



Você será redirecionado(a) à página 

inicial do catálogo online 



Link de acesso direto 

1. Acesse biblioteca.einstein.br 

Abrirá página inicial do catálogo online 



 

 

Pesquisando no catálogo 
A pesquisa pode ser realizada por título, 

autoria ou assunto.  Na opção Preferências 

podemos refinar o resultado da busca  



Pesquisa por título 

Selecione uma das opções de busca. Digite o título sem 

barras, traços ou dois pontos. Clique em Buscar 



Resultado da busca 

Recupere todas os exemplares do título pesquisado e, se a busca for pelo título de 

um livro, é possível recuperar suas diferentes edições e referências dos capítulos 

Utilize as barras de rolagem e navegação para 

localizar e edição desejada 



Pesquisa por autoria 

Digite o nome completo do autor ou apenas o 

sobrenome. Clique em Buscar  



Recupere  as referências das obras do autor pesquisado 

Resultado da busca 

! A autoria pode ser uma pessoa ou instituição/entidade. Exemplo: 

Autor pessoal: Idalberto Chiavenato 

Autor entidade: Conselho Regional de Enfermagem 



Dica! Otimize sua busca combinando as informações do título e autor da obra 



Pesquisa por assunto 

Digite uma palavra-chave ou expressão 

que represente o assunto que deseja 

pesquisar. Clique em Buscar 



Resultado da busca 

Recupere as referências  sobre o assunto pesquisado 



Pesquisando com termo truncado 

Para pesquisar com o termo truncado 

digite parte ou raiz da palavra e 

acrescente cifrão $ 

Dica! Utilize esta opção de busca caso tenha dúvidas em 

relação à grafia da palavra que deseja pesquisar 



Resultado da busca 

Todos os títulos e/ou palavras-chave que contenham parte do termo digitado serão 

recuperados 



Utilizando filtros na busca 

Clique em Preferências  

Selecione a opção desejada no menu de 

cada campo. Você pode combinar mais 

de um campo em sua busca 

A seguir exemplo de busca utilizando filtros 

da opção Preferências  



Neste exemplo, pesquisaremos Livros eletrônicos que tratem do tema Histologia 

Selecione no menu Tipo de documento a 

opção Livro Eletrônico e clique em 

Concluir 



Digite o termo ou  título desejado. Clique em Buscar 



Resultado da busca 

Dica! Se você já possui cadastro na e-volution, clique no link e acesse o conteúdo completo. 

Se ainda não possui cadastro, realize-o em um dos computadores da rede da Instituição 

(bibliotecas, laboratórios, etc.) 



Seleção e impressão 
O catálogo do SEIB permite a seleção e a 

impressão da lista de referências 

recuperada na pesquisa 

  



Selecione as referências desejadas. Clique em Imprime Seleção 



Página para impressão 



Tipos de materiais 
Tipos de materiais disponíveis no catálogo 

online do SEIB 

  



Livros impressos 

Livros eletrônicos 



Periódicos impressos 

Audiovisuais 



Trabalhos acadêmicos 



Anais / Trabalhos apresentados em eventos 

Folhetos 



Obras de referência 

Documentos disponíveis somente na WEB 



Equipamentos eletrônicos 



Disponibilidade dos materiais 
Como identificar a disponibilidade dos 

materiais no catálogo online do SEIB 

  



! A disponibilidade dos itens é identificada por meio das esferas coloridas localizadas na 

barra superior do registro 

Clique em Status para verificar a disponibilidade de cada exemplar 

Legenda e disponibilidade dos exemplares 



Dúvidas? 

biblioteca@einstein.br   

mailto:biblioteca@einstein.br

