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Roteiro de uso  

- Biblioteca Virtual Universitária - 

 

 

 

Objetivo: Apresentar aos professores os recursos e possibilidades de 

utilização da Biblioteca Virtual Universitária. 

 

 

 

Conteúdo Programático: 

 Recursos da biblioteca virtual universitária  

 Possibilidades: consulta virtual; compra de impressão e livro 

impresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

id15410734 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:nead@metodista.br


            NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Núcleo de Educação a Distância - Metodista 

Qualquer dúvida sobre este material encaminhe um e-mail para nead@metodista.br 

Para fazer login: 

 

Apresentação da Biblioteca: 

Na parte superior, há um campo de busca. No box central encontra-se a apresentação e uma 

breve explicação do que é a biblioteca virtual. No canto esquerdo há todas as áreas que 

contém livros disponíveis para leitura e mais abaixo, ainda na coluna á esquerda, em �Minha 

Conta�, é possível visualizar seus dados, notas, extratos, contato e logout. 
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Busca avançada 

Ao lado do campo de busca, há um link para �Busca Avançada�, que é possível localizar livros 

com mais 

especificidade. 

 

 

 

 

Clicando na área de 

comunicação, por exemplo, aparecerão os livros pertinentes ao curso: 
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Ler livro 

Para ler uma descrição do livro e outras informações, basta clicar sobre da imagem: 

 

Para dar início a leitura, clique em �Ler Livro�. Após clicar, esta página aparecerá para que você 

comece a ler. É possível mudar a página com a seta vermelha no canto inferior direito em cima 

do livro ou com os botões azuis dentro do box á direita �Controle�, também podemos colocar 

o número da página no espaço em branco abaixo dos botões. Clicando em Capa você fechará o 

livro e a capa aparecerá em sua tela. Em Ajuda, abrirá uma janela que mostrará os comandos 

básicos que auxiliam na hora da leitura. Você pode também imprimir a página que está lendo 

clicando em imprimir.  
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Notas 

No link Notas, você visualiza as notas já adicionadas, caso ainda não haja, clique em �Adicionar 

Anotação� no quadro preto que abrirá.  

 

Aparecerá uma espécie de post-it na página. Você pode digitar suas anotações e pode também 

movimentar sua anotação para onde quiser dentro das duas páginas. 
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Notas 

Em �Notas�, podemos ver todas as feitas notas em todos os livros. 

 

  

Retorno à página inicial da biblioteca 

Para retornar a biblioteca, ainda com o livro aberto, clique no link  localizado 

no canto superior direito.  

 

Minha conta 

Na coluna á esquerda �Minha Conta�, clicando em �Meus Dados�, é possível alterar seu nome, 

e-mail e CPF: 
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Extrato 

No link �Extrato� é possível ter uma relação de todos os gastos, livros ou impressões 

compradas. 

 

Contato 

Para enviar dúvidas e/ou sugestões, basta clicar em �Contato�. As dúvidas devem ser sobre a 

compra de impressões de livros e/ou sua visualização, caso a questão não seja essa, é 

necessário entrar em contato com a Instituição. 

 

Clicando em Logout, você sairá de sua conta para entrar com outro login e senha. 

 

Para comprar: 

Você pode comprar o livro completo, ou o site disponibiliza algumas páginas para impressão 

do livro. Escolha uma das opções e clique em �Comprar� 
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Para comprar as impressões, você deverá inserir alguns dados e escolher o percentual de 

páginas a serem impressas: 

 

Após inserir os dados e escolher a quantidade de páginas impressas, aparecerá uma relação de 

sua compra:  
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Ao clicar em �Continuar�, você será direcionado para outra página de internet, que você 

deverá confirmar o que comprou e fechar o pedido. A partir daí, será necessário informar o 

tipo de cartão utilizado, o número e outros dados para concluir a compra: 
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