
Busca Integrada  
Acesse todos os recursos eletrônicos da Biblioteca (periódicos, livros eletrônicos, normas 
técnicas, teses e dissertações, catálogo on-line da biblioteca, Portal CAPES entre outros 
materiais), pesquisando numa única caixa de busca! 

Nas dependências do Mackenzie, se você estiver logado na rede do Mackenzie (wi-fi) não 
há necessidade de fazer os procedimentos a seguir.  

Passo a passo  
Acesso remoto (fora do campus do Mackenzie)  

1 – Acesse o site da Biblioteca 

 
 

2- Clique em Busca integrada e depois pesquisar 

 

https://www.mackenzie.br/biblioteca/


3- Clique na frase da tarja amarela para fazer o login na busca integrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos: Código de matrícula (TIA) + senha 
do Moodle   
 
Professores e colaboradores:  DRT 
completo com dígito + senha de Internet 

 



4- Clique aqui e faça o login na rede CAFE (CAPES)  

 

 

 

 

5 – Selecione a UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie e clique em enviar 

          

 

 

 

 

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?


 

 

6- Pronto! Inicie as suas pesquisas em todos os recursos que a biblioteca oferece, de uma 
só vez! 

 

 

Dúvidas?  
Acesse aqui o tutorial e saiba como realizar uma pesquisa básica 
E-mail: bibliovirtual@mackenzie.br 
Chat on-line: clique aqui! 
 

 

 

 

 

Alunos: Código de matrícula (TIA) + senha 
do Moodle 

Moodle Professores e colaboradores: DRT 
completo com dígito + senha de Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=aqFGy_8h8rQ&list=PLi7RO6nKjUMgUPRz7k3xKPGIrOSIO3ZCr
mailto:bibliovirtual@mackenzie.br
https://www.mackenzie.br/biblioteca/


Capacitações online - busca integrada EDS - Inscreva-se! 

18/10/2021 – 14h 
Capacitação EDS: Pesquisas avançadas no seu serviço de descoberta (60 min) 
Inscrição  

09/11/2021 - 9h 
Capacitação EDS: Pastas pessoais e alertas (30 min) 
Inscrição 
 
12/11/2021 – 9h 
Capacitação EDS: Pesquisas básicas no seu serviço de descoberta (45 min) 
Inscrição  
 
16/11/2021 – 10h 
Capacitação EDS: Pesquisas avançadas no seu serviço de descoberta (60 min) 
Inscrição  
 
06/12/2021 – 9h 
Capacitação EDS: Pesquisas básicas no seu serviço de descoberta (45 min) 
Inscrição 
 
06/12/2021 – 10h  
Capacitação EDS: Pastas pessoais e alertas (30 min) 
Inscrição   
 
07/12/2021 – 10h 
Capacitação EDS: Pesquisas avançadas no seu serviço de descoberta (60 min) 
Inscrição  

 

  

 

 

https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_PXcd0fmnRE6TbCZYE80TsA
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_PXcd0fmnRE6TbCZYE80TsA
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_Rsi_cjNERFSEmPg7cIbnzQ
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_tDnnrKiqToWCiHAYctUsug
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_pjlyT3R4ToOztLbLXdMmzA
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_RBoOKTNKQk6aGD2iFZoNHA
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_rUZhRULYSbK3MR-YY8eSQg
https://ebsco-portuguese.zoom.us/webinar/register/WN_hRsbWUeESuW19ptmk02rdg

