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Neste Módulo Você Verá: 

Como reservar materiais do acervo do SEIB 

 Política de reserva 



 

 

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 



 

 

Reservando no catálogo 
Os usuários do SEIB podem reservar materiais 

por meio do catálogo online. A reserva é 

permitida somente para materiais que 

estejam emprestados 



1. Clique em Serviços/Renovações/Reservas 



2. Entre com seu login e senha. Clique em 

Confirmar  

! Login  

Alunos: número de matrícula 

Colaboradores/Professores:  DRT  

Colaboradores/Professores que não possuem DRT: número 

do RG 

Médicos:  CRM 

Residentes: número do RG 

! Senha : 123  

Recomendamos a alteração da senha no primeiro acesso 



3. Clique em Buscas & Reservas. Digite o título 

desejado e clique em Buscar  



A esfera vermelha indica que um dos exemplares ou todos os 

exemplares do título estão emprestados. Clique em Status para 

verificar a disponibilidade de cada exemplar 



Constatamos que todos os exemplares estão emprestados. Em 

Status também podemos verificar a data prevista de 

devolução dos materiais. Clique em Voltar 



4. Clique em Reservar 



Comprovante de reserva  



! Após a entrega do material reservado, o usuário terá 

24h para retirá-lo. Antes de  dirigir-se à biblioteca 

verifique em seu extrato se o item já está disponível 

(esfera verde). Após as 24h, o material passará para o 

próximo usuário da lista de espera (se houver) ou 

retornará ao acervo 



Dúvidas? 

biblioteca@einstein.br   

mailto:biblioteca@einstein.br

