Conhecendo a

Plataforma Digital

Visualizando os livros online
1. Acesse o portal da Minha Biblioteca através do portal acadêmico ou de acordo com as instruções
fornecidas pela sua Universidade.
Visualização das Capas

Visualização em listas

Navegando na página principal
1. Clique na capa do livro para abrí-lo.

2. Utilize o campo de busca para localizar o livro desejado. Utilize o título do livro (ou parte dele), nome,
sobrenome do autor ou ISBN.

Pesquisa por termo
1. Clique no ícone
e digite o termo desejado. O sistema fará a busca em todos livros disponíveis. Esse
procedimento pode levar algum tempo. Aguarde a conclusão da busca. O sistema exibirá o resultado
com o termo buscado realçado, conforme imagem abaixo:

2. Clique sobre o resultado desejado. Será exibida a página onde o termo foi localizado:

Lendo um livro
Menu Principal
Retornar à página inicial da Minha Biblioteca.

Figuras
Bloco de Notas

Navegar entre as páginas do livro.

Modo de realce, para realces rápidos.
Redimencionar o texto, com opção de Zoom.

Sumário

Imprimir as páginas.

Procurar

Visualizar citação.
Copiar a URL da página atual.
Exibir ou ocultar as ferramentas.

Inserir o número da página desejada para acessar diretamente.
Inserir um marcador na página.

Buscando termos dentro do livro
Utilizar o campo Procurar para localizar termos dentro do livro.
Para cancelar, basta limpar o campo de procura clicando no X.
Clicar em qualquer resultado da busca para ser
direcionado a esse conteúdo dentro do livro.

O termo procurado é exibido com realce. Para voltar
ao normal, basta limpar o campo de pesquisa.

Realces, criar anotações e copiar texto
Visualização da plataforma através das telas de compuradores sem touchscreen
1. Selecione o texto que você deseja copiar, anotar ou realçar.
2. Para criar um Realce, selecione a cor do marcador e clique em Adicionar Realce. Utilize as cores para
organizar seus realces.

3. Para incluir uma anotação com o seu realce, insira o texto no campo Adicionar anotação.

4. Todos os realces e anotações serão guardados em seu Bloco de Notas. Clique em um realce para ser
direcionado diretamente ao conteúdo dentro do livro. Você também pode copiar/colar para criar seu
documento personalizado.

Visualização da plataforma através das telas com touchscreen, como celulares, tablets e alguns
notebooks.
1. Selecione o texto que você deseja copiar, anotar ou realçar.
2. Clique sobre ícone da Paleta de Cores para exibir os seus Realces e selecione qual utilizar. Em seguida,
clique no ícone
.

3. Para incluir uma anotação com o seu realce, clique sobre o realce que acabou de fazer, em seguida
clique no ícone
. A tela para Editar Nota será exibida. Digite o texto e clique em Salvar.

4. Todos os realces e anotações serão guardados em seu Bloco de Notas. Clique em um realce para ser
direcionado diretamente ao conteúdo dentro do livro. Você também pode copiar/colar para criar seu
documento personalizado.

Assinatura e compartilhamento
A plataforma da Minha Biblioteca permite que você transforme seus livros em uma experiência de
aprendizagem social. Compartilhe seus realces com outros usuários e assine para visualizar o conteúdo
compartilhado por outro usuário.
Você determina quais realces serão públicos ou visualizados apenas por “amigos” (grupo de estudo, por
exemplo). É possível também classificar anotações como particular e apenas você poderá ter acesso.
1. Para compartilhar seus realces ou assinar o compartilhamento de alguém, ambos precisam ter acesso
ao mesmo livro.
2. Para acessar as configurações clique no botão Menu no topo da página e em seguida clicar em
Realçadores:

3. Selecione uma cor para o Realçador e selecione o nível de privacidade/compartilhamento. Realces
criados como Públicos serão visíveis para todos que possuam acesso ao mesmo livro quando assinarem
seus compartilhamentos. Quando criados para Somente Amigos, apenas usuários que estiverem em sua
lista de amigos terão acesso. Os criados como Privados serão visualizados apenas por você.

4. Para assinar e visualizar os realces de outros usuários, clique em Compartilhar.

5. Clique em Adicionar assinatura e insira o e-mail do usuário que deseja compartilhar Realces com você.
Certifique-se de que esteja inserindo o mesmo e-mail utilizado para criar a conta na plataforma da Minha
Biblioteca.

6. É possível identificar o e-mail do usuário clicando em Informações do usuário.

Dúvidas? Entre em contato com o nosso suporte:
suporte@minhabiblioteca.com.br

