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Meu primeiro acesso 

Passo 1

Para utilizar o Proview pela primeira vez o usuário deverá clicar em
Institucional - Biblioteca - Biblioteca Digital Proview
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Passo 2

Clicar em “Meu primeiro acesso”
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Passo 3

Para primeiro acesso, entrar com login e senha de rede e autenticar
na Intranet
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Passo 4

Agora que já entrou na plataforma, poderá acessar os livros
 que desejar. 

Para anotar, marcar e salvar capítulos em formato PDF e imprimir,
você deverá efetuar o CADASTRO PERSONALIZADO.

Crie uma conta OnePass para personalizar seu cadastro. 
Clique no avatar, no canto superior direito.
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Passo 5

Acionado o avatar, clique em “Personalizar”
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Passo 6

Clique em "Criar conta"
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Passo 7

Inserir dados solicitados e clicar no ícone “Personalizar”
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Passo 8

O acesso precisa ser nomeado. Nomeie como “Proview” e insira
seu e-mail institucional.
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Passo 9

Completar os dados conforme solicitado abaixo.
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Passo 10

Agora você vai criar seu usuário e sua senha de acesso. 

Use como nome de usuário seu e-mail institucional e como senha
coloque a mesma que você usa na Intranet. 

Depois de preencher os dados abaixo, clique em “criar”.



12

Passo 11

Registro concluído! 

Clique em “Continuar para ProView” e faça seu login.
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Passo 12

Agora que você já criou sua conta OnePass, 
faça seu login para acessar o ProView.



14

Passo 13

Nesta tela, clique em “OK”.
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Passo 14

Pronto! Seu acesso está personalizado e agora você já pode fazer
marcações, anotações e destaques nos livros, além de poder

baixar capítulos em pdf e imprimí-los.
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Passo 15

Agora que já tem uma conta personalizada, você pode clicar em
“Já possuo uma conta OnePass” toda vez que desejar acessar o

ProView.
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Ainda tem dúvidas sobre o acesso a essa 
plataforma disponibilizada pela Biblioteca do TRT-

5?
Entre em contato conosco:

(71)3319-7425
(71)3319-7428

ou 
biblioteca@trt5.jus.br
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