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Como acessar 

Existem duas maneiras distintas de acesso: 

Pelo portal da sua  

instituição de ensino 

 

Caso esteja disponível para 

sua instituição de ensino, faça 

login no portal, acesse a área 

exclusiva para alunos e clique 

no link da Biblioteca Virtual 

Universitária.  

 

Pelo endereço  

personalizado (URL) 

Obtenha o endereço da 

Biblioteca Virtual Universitária 

com sua instituição de ensino 

e acesse-a por meio de um 

browser. 

Na tela de login, basta digitar 

seu login e senha 

(disponibilizados a você por 

sua instituição de ensino) e 

clicar em Acessar. 

 



Como acessar via tablet e smartphone 

Para acessar a Biblioteca Virtual Universitária usando seu 

tablet ou smartphone (Android ou iOS), clique no item “Ajuda” 

do menu principal e na sequência em “Tablets e Smartphones” 

e siga as instruções para instalar o aplicativo. 



Estante 

A Estante (Início) é a área na qual os livros da Biblioteca 

Virtual são exibidos, simulando prateleiras em estantes. 



Botões da estante 

Utilize os botões abaixo de cada título para acessar recursos 

como Favorito, Compra da Versão Impressa e Informações 

Adicionais . Basta posicionar-se sob a capa do livro. 



Como fazer uma busca rápida 

Por meio da barra de busca, na parte superior da página 

inicial, busque por palavra-chave, assunto, autor, título, 

editora, ou ISBN. 



Como fazer uma busca avançada 

No Menu principal, escolha a opção “Busca Avançada”. Na 

sequência preencha o(s) campo(s) para realizar a busca por 

palavra chave, tpitulo, ISBN, autor, ou editora.  



Menu principal 

Por meio do Menu principal, você navega pela plataforma: 

Vai para a Estante (página inicial) 

Permite selecionar os títulos por categorias 

Permite visualizar as anotações feitas em cada título 

Mostra sua estante de livros Favoritos 

Mostra as cotas de impressões compradas e ainda não utilizadas 

Permite gerenciar os dados da sua conta (senha,  e-mail, etc) 

Permite busca avançada no acervo (por palavra-chave, autor, etc) 

Traz todos os recursos de ajuda (manuais, FAQ) 

Realiza logout, saindo da plataforma e voltando a tela de login 



Categorias dos livros 

Busque um livro por categoria, selecionando o item 

“Categorias” do menu principal e na sequência a subcategoria 

desejada: 



Como ler um livro 

Para acessar um livro, basta clicar no centro da sua capa, 

tanto na estante, como após a busca. 



Como ler um livro 

O leitor será inicializado e o livro será carregado e exibido em 

modo de tela cheia. 



Como ler um livro 

Clique nas setas laterais para navegar entre as páginas da 

obra. 



Como ler um livro 

Clique no ícone de visualização das páginas em miniatura 

para navegar mais rapidamente pelo livro. 



Como ler um livro 

Para visualizar uma página específica, digite o número da pá-

gina desejada no campo “Página” e clique em “Ir”. 



Como buscar um termo em um livro 

Clique no ícone de busca na barra inferior, digite o termo a ser 

pesquisado no campo Buscar e, em seguida, clique na lupa para 

iniciar a busca. É possível determinar se a busca será feita 

somente no livro ou em todo o acervo da Biblioteca Virtual. 

 



Favoritos 

Você pode favoritar livros que achar mais interessante para 

seu estudo ao clicar no ícone em forma de estrela do respecti-

vo livro. A estrela amarela indica um livro já marcado como 

favorito. 



Como acessar seus favoritos 

Os livros marcados como favoritos ficarão disponíveis para 

rápido acesso por meio do botão “Favoritos”, no Menu 

principal. 



Como comprar um livro impresso 

Na Biblioteca Virtual, o à leitura on-line é ilimitado, mas caso 

queira comprar o livro impresso, basta clicar no “carrinho de 

compras” que aparece quando posiciona-se sob o livro e ser 

direcionado ao ecommerce da editora. 



Ferramenta Zoom 

Dê um duplo clique ou clique na ferramenta de zoom, na barra 

de ferramentas inferior, para   ampliar a página que está sendo 

visualizada. 



Como criar anotações 

Clique em “Anotações” e, em seguida, em “Adicionar anotação”. 

Na sequência escolha o local da página onde vai inserir a 

anotação, a faça e clique em “Salvar”. 



Como acessar suas anotações 

Clique no ícone de “Anotações”, no Menu principal, para visua-

lizar todas as suas anotações. Você pode compartilhar suas 

anotações nas principais redes sociais, clicando nos ícones 

correspondentes. 



Como imprimir páginas 

É possível imprimir até 50% das páginas de um livro, por meio 

da compra de créditos de impressão. Na visualização de um 

livro, clique na barra inferior e em seguida no ícone da 

impressora. Obs.: nem todos os títulos têm essa opção 

habilitada.  

 



Como imprimir páginas 

Para imprimir, devemos selecionar as páginas. Se quiser 

imprimir várias páginas em um intervalo, separe as páginas 

desejadas com vírgula ou com um “–” (hífen). Clique em impri-

mir e aguarde a tela de impressão aparecer. Atente ao pop-up 

com informações importantes para impressão.  



Como comprar créditos de impressão 

Na mesma janela de impressão de páginas, clique no botão 

“Comprar Créditos”.  Selecione o percentual de páginas que 

quer comprar e clique em “Comprar”. Você será destinado ao 

e-commmerce para fazer a compra com cartão de crédito. 



Clique em “quotas de impressão” no Menu principal, para 

consultar os créditos disponíveis para cada publicação. 

Como consultar créditos de impressão 



Clique na ferramenta Paint para habilitar a barra de desenho, 

em seguida escolha “Habilitar”. 

Como utilizar a ferramenta Paint 



Ajuda 

Clique em “Ajuda” no Menu principal para todos os suportes, 

manuais e contato. 



Manual de acessibilidade 

No item “Ajuda”, selecione “Manual de acessibilidade” para 

conhecer os requisitos básicos para navegação na BV. 



FAQ – Frequently Asked Questions 

No item “Ajuda”, selecione “FAQ” para visualizar as perguntas 

e respostas mais frequentes. 



 Lista de livros disponíveis 

Clique em “Lista de livros disponíveis” para visualizar a lista 

completa de títulos disponíveis na Biblioteca Virtual e exportá-

la em formato Excel. 



Contato 

Clique em “Contato” para falar conosco. 



Como atualizar seus dados 

No Menu principal, acesse “Minha conta” para visualizar e 

atualizar seus dados cadastrais. Após atualizado, clique em  

“Atualizar”. 



Logout 

Clique no botão “Sair” do Menu principal, quando quiser sair 

da Biblioteca Virtual. 


